Härjedalen
Protokoll fört vid Arbetarekommunens representantskap i Härjedalen
2013-02-18
Plats: Folkets Hus Sveg - Skräddaren
Tid:

Måndag den 18 februari kl. 18.30

§ 73. Inledning. Ordförande Abbas Khanamahdi hälsade oss välkommen.
Innan mötet förklarade Abbas att vi hade en som fyllde år och bad
Inga-Lill Mårtensson komma fram. Hon fick en bukett fina blommor från
Arbetarekommunen. Sång och hurra rop. Mötet förklarades öppnat.
§ 74. Val av justerare. För mötet valdes Jan-Erik Hagström. Tid: 2013-03-02.
Plats: Folkets Hus på Årsmötet.
§ 75. Föregående protokoll. Godkändes och lades till handlingarna.
§ 76. Fastställande av nomineringar till kyrkofullmäktigelistan 2013.
Tolv stycken nominerades, varav gruppen bestämmer inbördes ordning.
De nominerade är: Elving Forsström, Hjördis Hagström, Margareta Molin,
Jonny Springe, Inger Forsström, Jan Svensson, Inger Berglund, Eva Springe,
Lars Jonsson, Inga-Lill Mårtensson, Harry Persson, Kerstin Jonasson.
§ 77. Utredningens förslag kring Folkets Hus i Sveg.
Martin Södergårds, Folkets Hus projektledare och utredare informerade om
bakgrund och syftet samt förslag till investeringar. Att 2017 når vi linje röd.
Härjedalen har i nuläge en ogynnsam åldersstruktur för framtiden.
Låg utbildnings nivå, 40% av medborgarna ska ha eftergymnasiala studier.
Det finns en styrgrupp för projektet som består av: Gunilla ZetterströmBäcke KS, Leif Nilsson S, Göran Pålsson S, Benny Tronsson M, två
ungdommar. Syftet är att ha en öppnare och levande plats att träffas på, för
alla i Härjedalen.

Mötesdeltagarna fick ställa sina frågor och dem fick svar av Martin.
Förslaget är ute på remissomgång till föreningarna och organisationer.
Arne Ring gav sin version av Folkets Hus projektet.
Nästa ”Sossesödag” blir den 21.4 (Valupptakt) då ska vi diskutera Folkets
Hus genom bl. annat grupparbeten. Gunilla Zetterström Bäcke tar fram
ett underlag som vi kan arbeta med det.

§ 78. Regionbildning.
Abbas Khanahmadi redogjorde hur det ser ut i dagsläget.
Regionfrågan är högaktuell, under 17 december 2012 presenterade
regeringens utredare Mats Sjöstrand sitt förslag om regionbildning. Ärendet
ligger nu hos regeringen.
Arbetarekommunens representantskap beslutar att stödja en regionbildning
inom Jämtlands län från 2015 med två yrkande: att regionen skall kallas
Region Jämtland/Härjedalen, samt att det arbetas aktivt för att bilda en
gemensam region med Västernorrland från 2019 (Region mitt Sverige).
§ 79. Aktuella politiska rapporter (Utbildningsstrategi, Ungdomsprogram,
Kooperativa verks) Utgår, pga tidsbrist.
§ 80. Förslag om riktlinjer för biståndshandläggning i Härjedalens kommun.
Förslaget är ute på remiss. Vilken service nivå vi ska erbjuda kommun
medborgarna.
Arbetarekommunens representantskap beslutar att uppdra till AK-styrelsen att
skriva remissvar.
§ 81. Partiordförandens besökav distriktet 6 februari.
Partiordföranden Stefan Löfven kom till Vemdalen där Abbas Khanahmadi,
Gunilla Zetterström, Rune Berglund och Gunilla Hedin deltog också.
Seminariet handlade om turistnäring som basnäring, representanter från
destinationsbolag och forskningen från Mittuniversitetet var också med med
sina föredrag. Stefan höll ett tal. Var bra arrangerat. En minnesrik dag.

§ 82. Övrigt. Abbas Khanahmadi tackade och avslutade mötet.

____________________________
Ordförande: Abbas Khanahmadi

_____________________________
Justerare: Jan-Erik Hagström

_________________________
Sekreterare: Inga-Lill Mårtensson

