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Ambulansmissen
ska utredas

n Valet | Fördelningen klar i Härnösand

S blir ordförande
i samtliga nämnder
Härnösand De rödgröna

p Så fördelas posterna

vinnarna i Härnösand
har enats om hur de politiska posterna ska fördelas. Socialdemokraterna lägger beslag på
ordförandeposten i
samtliga nämnder och
bolag, förutom Härnösandshus.

– Det ger oss större möjligheter att driva en jobbpolitik på alla fronter, säger Anders Byqvist, ordförande i
socialdemokraterna som
tog ett nytt mandat i kommunfullmäktige. Miljöpartiet fick två nya mandat och
Vänsterpartiet oförändrat.
– Vi har ett historiskt stort
förtroende och det ger oss
chansen att jobba offensivt
de kommande åren, säger
Fred Nilsson (S) som förhandlat.
– Vi är nöjda. Som vice
ordförande i kommunstyrelsen får vi nu en mer central roll i viktiga strategiska

Nöjd utåt med förhandlingarna är de rödgröna i Härnösand,
från vänster: Martin Neldén, Fred Nilsson, Anders Byqvist,
Amanda Lind och Tomas Frejarö.
frågor, säger Amanda Lind
(MP).
– Det blåser vänstervindar i Härnösand. Vi är nöjda
med att vi har fått en starkare roll i kommunstyrelsen
och att vi har fått flera viktiga viceordförandeposter,

säger Martin Neldén, ordförande i Vänsterpartiet.

Socialdemokraterna pre-

senterar sina namn på måndag. Lite senare kommer
MP och V med sina namn.
Den 24 november fastställs

n Kommunstyrelsen: S
ordf. MP vice ordf.
n Arbetslivsnämnden: S
ordf. V vice ordf.
n Socialnämnden: S
ordf.och vice ordf.
n Samhällsnämnden: S
ordf. MP vice ordf.
n Skolnämnden: S ordf.
V vice ordf.
n Härnösandshus: MP
ordf. V vice ordf.
n Hemab: S ordf. MP vice
ordf.
n Technichus: S ordf. V
vice ordf.
valen till nämnder och bolag.
Fred Nilsson kommer att
fortsätta som ordförande i
kommunstyrelsen. Amanda
Lindh väntas bli vice ordförande och även hon kommunalråd på heltid. Det be-

Bristande kommunikation ledde till att två
ambulanser körde till fel
sjukhus efter dödsolyckan på E4 mellan
Docksta och Ullånger i
september.

tyder att Sara Nylund (S), tidigare vice ordförande i KS,
får lämna Rådhuset.
Ett tips är att hon efterträder Amanda Lind som ordförande i Samhällsnämnden. I skolstyrelsen väntas
Maud Byquist fortsätta och
även hennes make Anders
som ordförande i Arbetslivsnämnden.
Ann-Christine Myrgren
lämnar ordförandeklubban
i Socialnämnden. Socialdemokraterna har som regel
att man längst får sitta som
ordförande i tre mandatperioder, vilket Myrgren har
gjort. Andreas Sjölander
nämns som hennes efterträdare. Nästa tips: Tomas Frejarö (MP) tar Härnösandshus medan ordförandeposten i Hemab kan hamna hos
Magnus Oscarsson.
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Inspirationsdag på Ådalsskolan
Kramfors Kommunikation och varumärke är
viktigt också för en
elevkår. Organisationen
Sveriges Elevkårer besökte på tisdagen Ådalsskolan för att tipsa om
hur en elevkår kan utvecklas.
Gymnasieelever från Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik med styrelseuppdrag i elevkårer deltog vid
det regionala evenemanget
som kallades för inspirationsdag. Regionala träffar
genomförs i dagarna på fyra
ställen runt om i landet.

– Det var roligt att många
hade bra och skarpa idéer
och jag tror också att de fick
med sig något hem, säger
Sofia Andersson, verksamhetsutvecklare i Sveriges
Elevkårer region nord.
Sveriges Elevkårer är en
ideell organisation som
samlar elevkårer och elevråd på gymnasieskolor runt
om i Sverige, totalt drygt
300 elevkårer och 60 000
medlemmar. Vid träffen på
Ådalsskolan medverkade
bland andra Helena Frieberg, förste vice ordförande
i Sveriges Elevkårer.
Bland det som diskuterades
var hur ett framgångsrikt

Tre personer behövde sjukhusvård efter olyckan, där en
person avled. Sjukvårdsledaren gjorde klart att två drabbade skulle föras till Örnsköldsvik och en till Sundsvall. Trots det rullade tre ambulanser mot Sundsvall.
Senare beslutades nämligen att ytterligare två inblandade (varav en avliden)
skulle köras till Sundsvall.
Men den informationen
gick inte fram dit.
Sjukvårdledaren använde
sig av radiokommunikationssystemet Rakel. Om i
stället ett journalsystem använts hade informationen
möjligen blivit tydligare,
enligt en avvikelserapport.
Där står också att om det
hade rört sig om ett större
antal skadade måste en högre beredskap finnas på
akuten och då är det av
största vikt att kommunikationen fungerar.
En utredning kring händelsen pågår.

Johanna Westergård

Flera mobiler
stals på kontor
Härnösand Totalt sex mobiltelefoner stals vid en
fräck stöld på ett omsorgsföretag i Härnösand någon
gång mellan tisdagen och
onsdagen. Tjuven eller tjuvarna tycks ha suttit inne
med viss lokalkännedom
och tagit sig in i just den
kontorslokal där mobiltelefonerna, så kallade smarta
mobiler, förvarades. Tjuven
har även fått med sig telefonernas laddare.
Stölden upptäcktes på
onsdagsmorgonen och tros
ha skett någon gång under
kvällen och natten. Själva
kontorsrummen var inte
larmade, och det har tjuvarna möjligen känt till.
Enligt polisanmälan fanns
inga andra synliga spår efter
tjuvarna. Härnösandspolisen utreder nu stölden.

Äldre man
körde in i stolpe
Anna Sjöbergh, Sofia Andersson, Anna Maria Karlsson, Jennifer Lidström och Zebastian Eriksson i en workshop.
projekt planeras och genomförs. Det kan vara skolval, skolfester, tävlingar och
andra evenemang. Medlemsvärvning och kommunikation stod också på dagordningen och i det senare
fallet skiljer man mellan pri-

mära och sekundära parter.
– Kommunikation med
medlemmar, den primära
parten, kan vara att förklara
varför det är bra att vara
med i en elevkår. Sekundär
part är skolledningen, men
även till exempel ett före-

tag. Kanske vill man ha
hjälp med sponsring och då
gäller det att berätta vad företaget får ut av att stötta
elevkåren.

Värdet av ett bra varumär-

ke togs också upp. Förutom
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föreläsningar hölls även
workshops i mindre grupper där eleverna fick handfasta råd att ta med sig hem
till elevkårsarbetet.

Erik Åmell

0612-77 17 64
erik.amell@allehanda.se

Kramfors En singelolycka
inträffade vid 18.30-tiden
på måndagen vid Preem i
Kramfors. En personbil
körde över en refug och sedan vidare in i ett trafikljus. Polisen befarar att anledningen till olyckan var
ett sjukdomsfall. Föraren
ska inte ha fått några personskador. Enligt larmet
till SOS var det en äldre
man som körde bilen.

