Protokoll från Arbetarekommunens representantskap 2015-02-16
Plats: Folkets hus Ytterhogdal Tid: 18.30
Närvarande föreningar och medlemmar:

Ytterhogdal: Anna Lena Andersson, Alf Larsson.
Sveg: Jan-Erik Hagström , Hjördis Hagström, Stefan Törnberg, Göran Påhlson, Abbas
Khanahmadi, Jonny Springe, Lena Bäckelin, och L-G Nordlander från punkt 6.
Lillhärdal: -- , Funäsdalen-- ,Mitthärjedalens: Rune Berglund. SSU: --.
§ 77. Inledning
Abbas hälsa alla välkomna och öppnade mötet.
§ 78. Val av justerare
Lena Bäckelin valdes att justera protokollet den 20 februari kl. 10.00 på ABF i Sveg.
§ 79. Föregående protokoll
Protokollet från 19 januari föreslås att ändras genom att rätta ett faktafel om Regional
verksamhet samt att texten redigeras där den är otydlig under punkt 76 och därmed lägga
protokollet till handlingarna.
§ 80. Aktuella politiska rapporter
Abbas berättar om skolöverenskommelsen gällande betygen samt om de ministerbesök som
är planerade till länet.
Den 20 februari besöker arbetsmarknadsminister Ylva Johansson Östersund.
Den 13 mars besöker folkhälsominister Gabriel Wikström.
Den 20 mars besöker 3 socialdemokratiska ledamöter från riksdagens trafikutskott länet för
att möta representanter från åkerinäringen kring utländska chaufförer och lönedumpning.
Den 24 april kommer Ardalan Shekarabi civilminister prata om upphandlingar.
Den 27 april kommer Ibrahim Byalan energiminister.
Den 1 juni Anders Ygeman inrikesminister
Vidare redogjorde Lena och Jonny om läget med folktandvårdsbeslutet att det inte är med
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några besparingar i förslaget som berör Härjedalen. Förslaget blev återremitterad i
Regionfullmäktige av borgarna.
Göran och andra redogjorde för turerna kring Avies och kommunens protester samt den
överraskning de fick när de träffade trafikverket om förbifart Sveg.
Vidare rapporterades att det är oroligt i kommunalfullmäktiges majoritet då man förlorade en
omröstning om ordförandeskapet i det kommunala bostadsbolaget Härjegårdar. Detta
kommer att följas upp med samtal för att stärka majoritetens möjlighet att genomföra förslag
vid kommande omröstningar.
§ 81. Svegs Folkets Hus
Svegs folketshusförening har ekonomiska svårigheter som en följd av den tidigare styrelsens
utgifter i samband med projektet ”När Rocken kom till Sveg”, man känner sig även osäkra
om vad kommunen vill med huset.
Det kommit fram att BFK nämnden beslutat att flytta Mankellcentret utan att förankra detta
i kommunstyrelsen. Då EU- bidrag använts för byggnationerna bör det kontrolleras så att det
inte finns risk att kommunen kan få återbetalningskrav på investeringen.
Representantskapet beslutade att ge kommunalrådet i uppdrag att stoppa
verkställandet av BFK nämndens beslut från den 16 december om att flytt Mankellutställningen till biblioteket.

§ 82. Sossesöndagar
Datum beslutades för kommande sossedagar under året.
Arbetarekommunens årsmöte 28 mars förlängs 12.00- 17.00 och blir en kombinerad dag.
De två övriga dagarna blir 6 september dagen innan älgjakten samt 8 november.

§ 83. Arbetarekommunens organisationsförändring.
Det finns en motion som föreslår att föreningar och representantskapet avskaffas samt att
alla socialdemokrater blir medlemmar direkt i Arbetarekommunen. Detta som en logisk
följd av att föreningarna har svårt att få frivilliga ledamöter till styrelsearbetet.
Abbas föreslår att två förslag lyfts till beslut i årsmötet:
1. Att införa en arbetarekommun utan representationskap fr.o.m fattat beslut på årsmötet
28 mars 2015 och ersätta föreningarna med lokala utskott.
2. Att föreningarna planerar nedläggning och förbereder lokala utskott till nästa årsmöte.

§ 84. Val av ombud från Härjedalen till partidistriktets kongresslista 2015
Representantskapet ställer sig bakom föreslagna lista nedan på ombud till partidistriktets
kongress 2015.
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Ordinarie ombud:
1. Lars-Gunnar Nordlander
2. Annalena Andersson
3. Kenth Andersson
4. Gunilla Zetterström- Bäcke
5. Göran Påhlson
6. Tove Dahl
7. Magnus Rehnfeldt
8. Gunilla Hedin
9. Rune Berglund

10. Inga-Lill Mårtensson
11. Gottfrid Jonsson
12. Ellinor Söderlund
13. Jonny Springe
14. Majlis Larsson
15. Sune Halvarsson
16. Jan Svensson
17. Stieg Englundh
18. Harry Persson

Ersättare:
1. Stefan Törnberg
2. Gärd Östling
3. Sixten Östling
4. Ingrid Wallner- Hansson
5. Nils-Erik Norderud

6. Sören Backlund.
7. Karin Strandberg
8. Alf Larsson
9. X

§ 85. Rune Berglunds brev om Pastorat Härjedalen
Då det redan finns en arbetsgrupp utsedd i församlingarna föreslås inte någon ny. Det
Tidigare tagna inriktningsbeslutet om att Härjedalens församlingar ska bli ett pastorat står
Fast.
§ 86 1 maj 2015
1 maj blir i Ytterhogdal 2015 med AnnaCaren Sätherberg som huvudtalare.
§ 87 Övrigt
Abbas vill vara tydlig med att ordförandeposten i Arbetarekommunen står till förfogande
och att det i fri demokratisk anda är fritt att nominera och att Abbas är kvar fram till
årsmötet.
§ 88. Mötet avslutas.

Jonny Springe
Sekreterare

Abbas Khanahmadi
ordförande

Lena Bäckelin
Justerare
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