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Tid:
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§ 10. Inledning.
Ordföranden hälsar alla välkomna till vackra Funäsdalen.
Anna-Lena Andersson, socialnämndes ordförande, har fyllt 50 år och mötet
uppvaktade med sång och gratulationer.
§ 11a). Val av sekreterare.
Lina Eklund valdes till sekreterare
§ 11b). Val av justerare.
Anna-Lena Andersson valdes till justerare
§ 12. Föregående protokoll.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
§ 13. Aktuella politiska rapporter.
Riks
Oppinionssiffrorna visar att (S) inte ligger så bra till i nuläget. Analysen visar
att situationen med "att styra med opositionens budget" ligger bakom
resultatet. Fokus på partikongressen ligger på innehållet i politiken.
Region
Det ekonomiska läget är oförändrat, prognosen är -265 Mkr. Ett brev har
skickats från regionrådet till statsrådet för att belysa de orättvisor som finns i
skatteutjämningssystemet. Paralellt ska samtliga partier i regionfullmäktige
inkomma med förslag på åtgärder för att komma tillrätta med underskottet.

Kommun
Härjedalskontraktet fortlöper och upplevs positivt. Rekryteringen av en ny
kommunchef är påbörjad. Under hösten ska en omfattande
organisationsutredning genomföras med syfte att visa hur kommunen ska
organiseras i framtiden. Även övriga pågående och avslutade projekt inom
kommunen diskuterades.
§ 14. Kommunens budget 2016.
Gunilla Zetterström-Bäcke går igenom bokslutet för 2014. Prognosen för
2015 ser ut att bli negativt. Ett förslag om en sossesöndag där budgeten
diskuteras lämnades. Ordföranden fick i uppdrag att ta med sig frågan och
arbetet med att definiera kärnverksamheten i kommunen bör påbörjas
samtidigt.
§ 15. Hur utvecklar vi den socialdemokratiska politiken i Härjedalen? Vilken
är ditt bidrag till den?.
Ordföranden informerar om att ovanstående fråga kommer att vara en
stående punkt vid repskapssammanträden framöver. Diskussionen ska vara
lösningsfokuserad och fokusområdena är:
Integration
Hur förbättrar vi den? Vi behöver bli fler i Härjedalen och misslyckas vi ökar
kostnaderna för försörjningsstöd eller så flyttar de nyanlända till en annan
kommun.
Gymnasiet
Hur behåller vi eleverna på hemmaplan?
Pensionsavgångar inom socialförvaltningen
Hur kan vi säkra kvalitén inför framtiden?
§ 16. Medlemsutbildningar 2015/2016.
En medlemsutbildning från distriktet planeras under hösten. Men även för
förtroendevalda planeras utbildningar, även i sociala medier.
Etapp 1 kommer under hösten och etapp 2 under våren 2016.
§ 17. Övrigt.
Fördjupad översiktsplan i Uppvallen
Miljö- och byggnämnden aviserar om att ett avsteg från den fördjupade
översiktsplanen i Uppvallen kan komma att krävas. Länsstyrelsen ställer sig
inte positiva.
Mandat till revidering av översiktsplanen beviljades av repskapet.

Samarbete mellan Region J/H och kommunen
En utredning bör tillsättas för att identifiera samverkansformer. Förslaget
gäller att Härjedalens kommun ska initiera en sådan utredning.
Repskapet ställer sig positiva till förslaget.
Folkets hus i Sveg
En arbetsgrupp har bildats för att se vad huset ska användas till i framtiden
med utgångspunkt i den tidigare utredningen. Folkets hus-föreningen har sökt
bidrag hos KS på 300 Tkr som avslagits pga tidigare lån och redan utbetalt
driftsbidrag. Samverkansformer ska jobbas fram mellan kommunen och
föreningen.
Ordföranden tackade Gottfrid Jonsson för inbjudan till Funäsdalen och
avslutade därmed mötet.

____________________________
Ordförande: Abbas Khanahmadi

_____________________________
Justerare: Anna-Lena Andersson

_________________________
Sekreterare: Lina Eklund

