Protokoll från Arbetarekommunens representantskap 2014-10-20
Plats: Folkets hus Sveg Tid: 18.30
Närvarande föreningar och medlemmar:
Ytterhogdal: Anna Lena Andersson, Alf Larsson, Sten-Olof Westlund, Solveig Haugen, Leif
Nilsson och Gerd Jonsson.
Sveg: Jan-Erik Hagström , L-G Nordlander, Nils-Erik Norderud, Stefan Törnberg, Göran
Påhlson, Leif Hillgren, Abbas Khanahmadi, Jonny Springe, Conny Persson, Majlis Eriksson
Holm, Lina Eklund, Lena Bäckelin, Denise E-Sundgren och Billy Andersson.
Lillhärdal: Tove Dahl (SSU), Gunilla Hedin, Inga-Lill Mårtensson, Gunilla Z Bäcke och Henry
Johansson,
Funäsdalen: Gottfrid Jonsson, Gustav Höglund, Magnus Renfeldt och Lorentz Söderhielm
Mitthärjedalens: Mariann och Lennart Olsson, Sune Halvarsson, Gunnar Grinde, Stieg
Englund, och Rune Berglund.
SSU: Josefin Amundsson och Maja Östlund
Övriga: Åke Kristofferssson.
Inledning
§ 41. Abbas hälsa alla välkomna och öppnade mötet.
§ 42. Val av justerare
Stieg Englund valdes att justera 29 oktober, ABF.
§ 43. Föregående protokoll
Protokollet från 22 september föreslås att ändras genom att ta bort en mening om
underfinansierade budgetar i paragraf sju och därmed lägga protokollet till handlingarna.
§ 44a. Förhandlingar
Abbas redogör för förhandlingarna för att bilda majoritet i kommunfullmäktige och om den
gemensamma politiska plattform 2015 – 2018 som ska vara majoritetens styrdokument.

Folkpartiet meddelade i veckan att de inte kommer delta i samarbetet, därmed faller
majoritetsförslaget.
Representationskapet beslutar att Socialdemokraterna tillsammans med Vänstern och Vox
Humana bildar ett minoritetsstyre.
Gemensam politisk plattform 2015 -2018 och ”att göra listan” antogs i sin helhet.
Mot punkten ”Avvakta fler vindkraftsetableringar innan de redan beviljade är byggda och
nyttan utvärderad” reserverade sig Lennart och Marianne Olsson, Sune Halvarsson, Gunilla
Hedin, Leif Nilsson, Gerd Jonsson och Solveig Haugen.
§ 44b. Skrivelsen från oppositionen
Abbas redogör för hur skrivelsen först skickats till Gunilla Hedins mejladress och är
underskriven av Anders Häggkvist (C), Victor Ericsson (M), och Eva-Britt Boij (FP).
I skrivelsen begär man att få utöka arvodering med minst 40 % mot att man lägger ner sina
röster när kommunalråd och ordföranden ska väljas.
Representationskapet beslutar att tacka nej till ett förslag som bryter mot kommunallagen
och all rättsuppfattning samt att ordförande i kommunstyrelsen och Arbetarekommunen
författar och skickar ett svar till lokalordföranden i Centerpartiet, Moderaterna och
Folkpartiet.
§ 45a. Valärenden
L-G Nordlander skickar listan Partidistriktet med ordinarie och ersättare till förtroenderådet.
Till ordinarie ombud väljs:
Till ersättare väljs
Rune Berglund
Anna Lena Andersson
Gunilla Z Bäcke
Kenth Andersson
Stieg Englund
Alma Halvarsson
Inga-Lill Mårtensson
Sune Halvarsson
L-G Nordlander
Elinor Söderlund
Tove Dahl
Harry Persson
Jonny Springe
Ingrid Wallner-Hansson
Lina Eklund
Jan Svensson
Stefan Törnberg
Eva Springe
45b. Anna Lena Andersson väljs som ordinarie och ordförande till det nya
Kommunfullmäktiges valberedning. Göran Påhlson väljs till ersättare i samma
valberedning.
45c. Tidsplanen för val till styrelser och nämnder förändras något och ser ut som nedan.
24 oktober lämnar Arbetarekommunens valberedning sitt förslag till styrelsen.
29 oktober behandlar Arbetarekommunens styrelse valberedningens förslag och skickar ut
resultatet till föreningarna. Föreningarna behandlar förslagen i sina medlemsmöten.
17 november väljs ledamöter och ersättare till kommunala styrelser och nämnder av
Arbetarekommunens Representationskap.
26 november väljs ledamöter och ersättare till sina förtroendeuppdrag i Härjedalens
kommun av Kommunfullmäktige.

§ 46. Aktuella politiska rapporter
Gunilla Hedin ordförande i fullmäktige lyfte frågan om hur vi ska vitalisera kommande
kommunfullmäktige för att skapa mer engagemang och aktivitet hos ledamöterna. Så att t.ex.
fler går upp och debatterar.
§ 47. Övrigt
Lena Bäckelin lyfte frågan om att vi behöver en media och kommunikationsplan för att kunna
nå ut med vår information då erfarenheten av valet är att medierna förvanskar eller kommer
med uppenbart falska fakta för att driva fram konflikter för att sälja fler ex.
Lorentz Söderhielm tycker att Socialdemokraterna är för anonyma både nationellt och lokalt.
Att vi borde berätta och synliggöra alla bra saker som finns i Härjedalen som
Socialdemokraterna drivit.
§ 48. Mötet avslutas.
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