Härjedalen
Protokoll fört vid Arbetarekommunens representantskap i Härjedalen
2015-11-16
Plats: Folketshus - Sveg
Tid:

Måndag den 16 november kl. 18.30

Närvarande:
Abbas Khanahmadi, LG Nordlander, Gunilla Zetterström Bäcke, Ingalill
Mårtensson, Lena Bäckelin, Rune Berglund, Anna-lena Andersson, Göran Pålsson,
Conny Persson, Lina Eklund, Gunnar Grinde och Åke Kristoffersson.
§ 26. Inledning.
Ordförande Abbas Khanamahdi hälsade oss välkommen.
Dagordningen godkändes.
§ 27. Val av sekreterare, justerare och tid o plats.
Mötet valde Conny Persson till sekreterare och Göran Pålsson till justerare.
Justeras i anslutning till kommande fullmäktige
§ 28. Föregående protokoll.
Godkändes och lades till handlingarna.
§ 29. Aktuella politiska rapporter. (riks,region,kommun,kyrka)
-Riks
DÖ är DÖ, decemberöverenskommelsen är bruten. Osäkert läge om hur det blir.
Vi kan alltid utlysa nyval. Flyktingsituationen i riket är allvarlig och dominerar
politiken på riksnivå.
-Region
Lena B avsagt sig regionstyrelse, hinner ej med att göra ett gott jobb tycker hon.
Ny majoritet, med Moderaterna, i syfte att ta ansvar för en stabil region.
Budgetunderskottet är ca 270-300 miljoner. Majoriteten vill först försöka hitta

smartare, billigare sätt att arbeta innan det är dags att tänka på skattehöjningar som
den spridda oppositionen redan gör.
-Kommun
Ny kommunchef, Gunnel Gyllander, börjar 15 feb -16
27 nov kommer förslag till omorganisation presenteras för kommunstyrelse.
Bostadsförsörjningsplanen jobbas vidare med.
Aktuella näringslivsfrågor är; nytt företag till Ytterhogdal, skall tillverka mobila
tandläkarmottagningar.
Mikrobryggeri i Lofsdalen är på gång
Lika så värmekraftverk i Sveg. Ringvägen i Sveg är snart färdigrenoverat. Ny
hälsocentral i Funäsdalen på gång. Folketshus i Sveg, där jobbas det för fullt med
att få igång bio, fylla med verksamheter mm. Vi är fast beslutna att huset ska
fortsätta vara kommunens!
-Kyrkan
Stiftet vill göra pastorat av alla fyra församlingarna, det vill inte alla våra
församlingar. Vår partilinje är sedan länge ett pastorat.
Begravningsavgiften ska bli lika över hela landet, inget problem för Härjedalen då
vi redan ligger på en bra nivå i avgiften.
Mångkulturell begravningsplats. Tankar och idéer om en sådan sprack, kommunen
måste fundera på hur man ska lösa det.
§ 30. Nomineringar till nämndemän tingsrätt.
Då inga nomineringar kommit in till valberedningen från föreningarna så har
valberedningen tagit fram ett förslag som följer; Göran Pålsson, Pernilla
Heijdenbeck Persson, Conny Persson och Kristina Holm
Repskapet beslutar att föra dessa namn till fullmäktigegruppen.
§ 31. Förtroenderådet, lördag 21/11-15.
Lina föreslår att våra representanter arbetar för att lyfta in frågan om att
valberedningen ska sköta jobbet med att ta fram namn till poster även i fyllnadsval
som blir aktuella på förtroenderådets dagordning. Repskapet bifaller förslaget.
§ 32. Avsägelser AK.
Stig Englund avgår som sekreterare, styrelsen utser sekreterare för varje möte fram
till årsmötet
Lina Eklund ställer inte upp för omval gällande kassör vid årsmötet.

Abbas Khanahmadi tackar för sig som ordförande efter fem års slit vid nyår, vice
ordförande tar över klubban fram till årsmötet.
Lovisa Nilsson avgår ur valberedningen
§ 33. Fyllnadsval till valberedningen.
Då Lovisa Nilsson (SSU) avsagt sig uppdraget som ledamot i valberedningen
för AK Härjedalen behövs ett nytt namn. AK uppdrar till föreningarna att
nominera. Helst någon från SSU
§ 34. Flyktingsituationen i Härjedalen.
Anna-Lena Andersson rapporterar om läget. Det är tufft kommer ca 3 st i veckan
socialförvaltningen väljer att dubbel belägga, tvingas att se till kvantitet istället för
kvalitet i nuläget. Rekrytering av personal till boenden pågår. Lämpliga boenden
söks. Stor påfrestning på IFO ligger på ”gränsen” gällande myndighetsutövning.
Krav från kommunal på dubbelbemanning natt på boenden. Prognosen för antal
nya ensamkommande för 2016 är drygt 70st
§ 35. Partilokalen.
Lokalen uppsagd från 1/12. Bäckedal folkhögskola ny hyresgäst. Bäckedal låter
partiet använda förrådet. Lokalen skall tömmas, Svegs S-förening ansvarar för att
det blir gjort.
§36. Övrigt.
Inga övriga frågor.

_____________________________
Ordförande: Abbas Khanahmadi
_____________________________
Sekreterare: Conny Persson

_____________________________
Justerare: Göran Pålsson

