Härjedalen

Protokoll för Arbetarkommunens Representantskap 2015-09-14
Plats: Skolan i Lillhärdal
Tid: Måndag den 14 september kl. 18:30

Närvarande: Abbas Khanahmadi, Stieg Englundh, Anna-Lena Andersson, Gunilla
Zetterström-Bäcke, Göran Pålsson, Lars-Gunnar Nordlander, Inga Lill Mårtensson,
Lena Bäckelin, Lennart Olsson, Gunnel Olsson, Sune Halvarsson och Rafael Ramirez
Luna.

§ 18. Inledning.
Orförande Abbas K Hälsar alla hjärtligt välkomna till dagens möte och förklarar
mötet öppnat.

§ 19. Val av Justerare
Till att justera dagens protokoll valdes Anna-Lena Andersson

§ 20. Föregående Protokoll
Efter genomgång av föregående protokoll beslutades att läggas till handlingarna.

§ 21. Aktuella Politiska Rapporter. (Riks, Region, Kommun)
Riks: Det som står mest i fokus just nu är Migrationspolitiken, Bostadspolitiken,
Skola, Välfärden, budgeten för 2016, viktigt att föra ut budskapet till kommunnivå.
Region: Lena Bäckelin rapporterar om läget i regionen.
Kommun: Gunilla Z-B informerar om pågående organisationsöversyn,
kompetensförsörjning samt att Folkets hus är nu helt övertaget av kommunen

långsiktiga hyreskontrakt övertagna och vaktmästarna lyder under
samhällsbyggnadsnämnden, köpt inventarier av konkursförvaltaren för 100,000 kr.
Gunilla Zetterström-Bäcke informerar att överförmyndarverksamheten nu fungerar
jättebra, förslag att Samhällsbyggnadsnämnden avvecklas vid årsskiftet, Ringvägen i
Sveg är snart färdigrenoverad och husen blir jättefina.
Ledningen för Härjegårdar fungerar nu bra.

§ 22. Budget 2016 för Härjedalens kommun
Gunilla Zetterström-Bäcke, Anna-Lena Andersson, L-G Nordlander, Sune
Halvarsson och Leif Nilsson presenterar budgeten för 2016.
RESULTATBUGET:
Resultatet för 2016 är beräknat till ett överskott på 6,102 miljoner kronor vilket
skillnaden jämfört med 2015 års resultat (6,046 miljoner) anses vara marginellt.
För mer info kan man läsa i den upptryckta kommunbudgeten för 2016.
Anna-Lena redogör socialnämndens förslag gällande förändringar inom
äldreomsorgen. Med allt högre krav från medborgare och stat måste nya lösningar
och ny inriktning tas för att klara kvalitetskraven i framtiden. Bland annat föreslår
socialnämnden att Fjällglimten, Mobacka och Senioren ställs om till
trygghetsboenden samt att satsningar på hemtagningsteam ska göras. Omställningen
beräknas att ta minst tre år.

§ 23. Nomineringar till Viltförvaltningsdelegationen.
Det har kommit in två st. nomineringar till vildelegationen och det är Kjell Tjärnås
Vemdalen och Håkan Westling Sveg. Lennart Olsson förordar Kjell Tjärnås och
Göran Pålsson förordar Håkan Vestling efter detta genomförs valet genom votering.
Efter att man räknat rösterna valdes Kjell Tjärnås med en rösts övervikt.

§ 24. Medlemsutbildningar 2015/2016
Abbas meddelar att det kommer att hållas en steg 1 utbildning i Östersund 25-26
oktober i ABFs lokaler i Östersund.

§ 25. Övrigt.
Sune Halvarsson undrar över sponsring Svegs IK som har behandlats i AK styrelse
och Abbas förklarar att styrelsen för AK beslutat att bifalla en ansökan från Svegs IK.

Abbas Tackar för uppmärksamheten och förklarar mötet för avslutat.

Abbas Khanahmadi

Stieg Englundh

Ordförande

Sekreterare

Anna Lena Andersson
Justerare.

