Härjedalen
Protokoll fört vid Arbetarekommunens representantskap i Härjedalen
2013-05-27
Plats:

Folkets Hus i Sveg

Tid:

Måndagen den 27 maj 2013 kl. 18.30

§ 25. Inledning.
Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Helena
Strandbergs minne hedras med en tyst minut.
Dagordningen godkänns med ett tillägg från Lennart Olsson gällande AKs
stadgar under övrigt
§ 26. Val av justerare.
Till Justerare valdes Jonny Springe. Protokollet justeras fredagen den 31 maj
kl. 15.00.
§ 27. Föregående protokoll.
Göran Påhlson frågar kring beslut under §20 gällande Folkets Hus
utredningen.
Abbas Khanahmadi informerar att delar av utredningen godtogs men inte
flytten av huvudbiblioteket.
Gunilla Zetterström-Bäcke informerar om beslutet i KS att skjuta upp frågan
till efter budgetprocessen. Styrgruppen har fått i uppdrag att ta fram ett
avtalsförslag till Folkets Hus-föreningen som ska gälla från 2014-01-01.
Samarbetspartierna är informerade om AKs repskaps beslut 2013-04-29.
Föregående protokoll lades till handlingarna.
§ 28. Kampanjveckor 2013.
Lars-Gunnar Nordlander informerar om att följande aktiviteter planerats:
Ytterhogdal: Caféhörnan på ICA den 14 juni

Sveg: Café Cineast den 3 juni kl. 16-18
Då inte Mitthärjedalen och Lillhärdals S-föreningar inte fastställt datum ännu
föreslår Lars-Gunnar Nordlander att man annonserar två gånger i TH.
Repskapet beslutar enligt Lars-Gunnar Nordlanders förslag.
Abbas Khanahmadi informerar om hur viktigt det är att förtroendevalda syns
i samhället för att tala kring aktuella frågor.
§ 29. Kyrkoval september 2013.
Jonny Springe informerar kort om kyrkovalsutbildningen som hölls för de
som står på listan den 25 maj. Sedan presenterar Jonny Springe ett förslag på
lokalt valmanifest för Socialdemokraterna i Svegsbygdens församling.
Det innhåller 6 punkter som utgår från det centrala valmanifestet.
Rune Berglund vill att punkten "Jobba för ett pastorat 'Härjedalen'. " läggs till.
Martin Södergårds vill utöka punkt 4 till att omfatta även organisationer
utöver lokala föreningar och skola.
Repskapet godkänner det lokala valmanifestet punkt 1-6 med Martin
Södergårds tillägg under punkt 4.
Repskapet beslutar att de förtroendevalda i Kyrkofullmäktige ska verka för att
bilda ett pastorat 'Härjedalen' inför nästa kyrkoval 2017.
§ 30. Valplattform 2014.
Abbas Khanahmadi informerar om att två sossesöndagar är föreslagna, den 29
september och 10 november, där valplattformen ska utarbetas. Förarbetet ska
göras ute i föreningarna. Gunilla Zetterström-Bäcke föreslår att respektive
ordförande i föreningarna meddelas.
Repskapet godtar upplägget och beslutar enligt Gunilla Zetterström-Bäckes
förslag.
§ 31. Aktuella politiska rapporter.
-Gunilla Zetterström-Bäcke informerar från KS att man i ett extra
sammanträde gett Kommunalråd, Kommunchef och Ekonomichef
bemyndigande att köpa Fortum-aktier.
- Gunilla Zetterström-Bäcke informerar vidare att det finns ett förslag på
utredning av ett område gällande alternativ driftsform av Hemvård. I samråd
har man utsett Funäsdalen. Personalen där har informerats och ställer sig
kritiska till förslaget. Socialdemokraterna har för avskit att lägga vikt vid
personalkooperativ och intraprenad.Utredningen väntas starta till hösten.
-Gällande nedläggningen av sågverket i Sveg för Kommunen nu en dialog
med den nye VDn för Siljan Skog kring möjligheten att starta upp

verksamheten igen då företagen har stora problem med att ta hand om allt
virke vid andra sågverk.
-Gunilla Zetterström-Bäcke informerar kring att man från Socialdemokraterna
sida tagit initiativ till möte med Styrelsen i Dominos gällande buskörningen i
Sveg och att man vidare har ett öppet möte med föreningen Lugn och Ro i
Sveg den 4 juni.
-Projektet Örndalen har fått dispens från Länsstyrelsen och Gunilla
Zetterström-Bäcke talar om att beslut kring detaljplaner m.m. tas i
Kommunfullmäktige den 12 juni.
-Från Socialnämnden informerar Jonny Springe att mötet flyttats fram till den
30 maj och att man då tänker gå till beslut i frågan kring matdistributionen.
Brukarrådet har godkänt Anna-Lena Anderssons förslag för att säkerställa
hanteringen.
-Sune Halvarsson informerar från nämnden för Bildning, Fritid och Kultur att
både Fordons- och Industriprogrammet blir kvar. Flytt av SFI-undervisningen
från Bäckedal till Södra skolan beslutades av nämnden trots AK's styrelses
tidigare beslut om en utredning kring hur hela integrationsarbetet, inklusive
SFI och dess placering, ska fungera effektivt, därför reseverade sig Sune
Halvarsson mot beslutet. Repskapet diskuterade kring att ta upp frågan på nytt
i KS.
-Från Myndighetsnämnden informerar Lars-Gunnar Nordlander att trenden
med en miskning av ärenden ser ut att ha vänt uppåt igen.
§ 32. Första Maj 2014.
AKs styrelse har tillsatt en arbetsgrupp inför första maj 2014 bestående av
Abbas Khanahmadi, Lars-Gunnar Nordlander, Anna-Lena Andersson och
Lina Eklund.
Abbas Khanahmadi informerar om att Margareta Winberg är inbokad som
huvudtalare och att det inför 2014 är viktigt att få med en lokal LO-talare.
Erfarenheterna från årets Första maj firande är positiva. Förslag lämnas till
arbetsgruppen.
§ 33. Övrigt.
Lennart Olsson har läst igenom stadgarna för Arbetarekommunen och anser
att där finns punkter som ska ses över och föreslår därför att styrelsen tar
fram förslag på ändringar.
Jonny anser att frågan hör ihop med den motion som lagts till årsmötet
gällande Arbetarekommunens organisation.

Frågan tas upp i AKs styrelse.
Abbas Khanahmadi informerar om att Begravningsgudstjänst för Helena
Strandberg kommer att hållas i Svegs kyrka den 7 juni kl 13.30 och han
hoppas att så många som möjligt kan deltaga.
Mötet avslutas.

____________________________
Ordförande: Abbas Khanahmadi

_____________________________
Justerare: Jonny Springe

_________________________
Sekreterare: Lina Eklund

