INKOMNA MOTIONER MED STYRELSENS YTTRANDE OCH FÖRSLAG
TILL BESLUT
MOTION 1
Fler idrottstimmar i skolan
Jag önskar fler idrottstimmar i skolan för att motverka övervikt och andra
folksjukdomar hos barn och ungdomar. En annan bra aspekt av det hela är att
inlärningsförmågan hos människor främjas om vi rör på oss mera.
Jag tror också att intresset för olika idrotter ökar och att man då idrottar mer på sin
fritid. Därmed undviker vi att många unga ”hamnar snett” och får en meningsfull fritid.
Därför föreslår jag att:
Det ska bli fler idrottstimmar i skolan
2018-01-17 Johan Zetterlund

AK-STYRELSENS YTTRANDE:
Regeringen har signalerat att idrottsämnet ska utökas med 100 timmar från hösten 2019.
Skolverket har fått i uppdrag att utreda hur timmarna ska utökas - om tiden t ex ska tas
från ”elevens val” – i vilka årskurser och hur det ska finansieras och hur man ska hinna
utbilda lärare så det räcker till för idrott och hälsa. De ska också ge förslag på förändringar
i läroplanen för att elever ska röra på sig varje dag och där ska skolan samverka med
idrottsrörelsen.
Sandvikens skolor kommer naturligtvis att följa de förändringar som görs av läroplanen.

Arbetarekommunens styrelse föreslår därmed årsmötet besluta:
att motionen ska anses besvarad.

MOTION 2
ARVODE TILL VALBEREDNINGEN
På årsmötet 2016 beslutade Sandvikens Arbetarekommun att slå ihop det som tidigare
kallades Lilla valberedningen som ansvarade för partiinterna val med Stora
valberedningen som ansvarade för alla offentliga uppdrag.
Det innebär att valberedningen nu ansvarar för alla partiinterna val som till AKstyrelsen, ombud till kongresser mm samt offentliga uppdrag som handlar om
kandidater till valsedlar i kyrkofullmäktigeval, kommunval, regionval och riksdagsval.
Dessutom alla nomineringar till offentliga uppdrag som väljs av kommunfullmäktige
(eller motsvarande indirekta val), samt fyllnadsval under mandatperioden till samtliga
offentliga uppdrag.
I Policy för valberedningen står att ”Valberedningen betraktas, tydligt uttalat, som en
strategisk resurs i partiarbetet. Synsättet innebär att valberedningen även har del i
ansvaret att följa upp utvecklingen av det politiska ledarskapet, samt säkerställa en

långsiktighet i beredskapen för nya förtroendevalda.” Det innebär att man har ett
särskilt ansvar för uppföljning och utvärdering av heltidsförtroendevalda, ordföranden
samt vice ordföranden i nämnder och bolag samt att man ska genomföra
uppföljningssamtal med dessa inför och efter valår.
Så länge jag känner till har ledamöter och ersättare i Arbetarekommunens styrelse haft
mötesarvode och ordförande och kassör har haft ett årsarvode. Efter en översyn av
arvodena beslutade AK:s medlemsmöte i maj 2015 att ordförande, kassör och
sekreterare har ett årsarvode på 3000 kr samt att mötesarvodet för närvarande
ordinarie och ersättare är 150 kr/protokollfört möte.
Mot bakgrund av ovanstående och att valberedningens arbetsbelastning gott och väl
motsvarar AK-styrelsens föreslår jag årsmötet besluta:
Att valberedningens ordförande får ett årsarvode på 3000 kr
Att valberedningens ledamöter får mötesarvode med 150 kr/protokollfört möte
2018-02-28 - Signe Brockman

AK-STYRELSENS YTTRANDE:
Motionären föreslår att valberedningens ordförande får ett årsarvode och
sammanträdesarvode samt att ledamöterna får sammanträdesarvode.
Styrelsen håller helt med motionären och anser att detta borde justerats när
valberedningen omorganiserades.
Arbetarekommunens styrelse föreslår därmed årsmötet besluta:
att bifalla motionen.

MOTION 3
Motion angående skriftlig överenskommelse om samverkan enligt LSS
Vi har en mycket hög medellivslängd i Sverige vilket visar att människor i vårt land
generellt mår bra. Den kraftigaste ökningen de senaste decennierna vad gäller
medellivslängd, har skett hos medborgargruppen personer med utvecklingsstörning,
som nu för första gången blivit även en hel generation äldre. En utveckling till följd av
samhällets allt bättre omhändertagande och bemötande av människor med omfattande
funktionsnedsättning. Att medelåldern kunnat öka så påtagligt hos en tidigare så
eftersatt grupp som det handlar om här, visar tydligt hur viktig kampen för människors
lika värde har varit och är.
Den största förbättringen av livsvillkoren för människor med omfattande
funktionsnedsättning är utan tvekan en följd av LSS, Lagen om Stöd och Service till vissa
funktionshindrade. Troligen har ingen annan lag haft lika stor betydelse för människors
individuella situation än LSS. LSS består av 9 olika insatser som söks en eller flera
utifrån den enskildes behov. Beviljade insatser skall tillförsäkra personen goda
levnadsvillkor. Som ett extra stöd för denna försäkran om goda levnadsvillkor finns i
lagen en samverkansparagraf LSS § 15 :7 som säger att ”till kommunens uppgifter hör

att samverka med organisationer som företräder människor med omfattande
funktionshinder.”
Syftet med denna samverkan är att ansvarig förvaltning /nämnd på ett bra sätt ska
kunna ta del av de viktiga kunskaper, erfarenheter, åsikter och synpunkter som finns i
berörda intresseorganisationer. I det här fallet först och främst FUB, Föreningen
Utvecklingsstörda Barn ungdomar och vuxna som är den största intresseföreningen för
personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga.
I Sandviken har samverkan mellan förvaltning och intresseförening (FUB) under vissa
perioder fungerat bra och under andra perioder inte alls. Hur det ser ut verkar helt bero
på vem som är förvaltningschef. Så ska det naturligtvis inte vara utan det ska finnas en
garanti för en kontinuitet i kommunens samverkan enligt LSS.
Samverkan enligt LSS får heller inte blandas ihop med kommunens ansvar vad gäller
kommunala handikapprådet. Det är två helt skilda saker. För att få till stånd en
garanterad samverkan enligt LSS § 15:7 föreslår jag att Arbetarekommunen beslutar att
rekommendera alt. uppmana ansvarig nämnd för LSS att upprätta en skriftlig
överenskommelse angående samverkan med FUB.
Sandviken den 28 februari 2018

Elisabet Lindelöf

Till motionen biläggs ett exempel på hur en sådan överenskommelse kan se ut, samt en
lättläst rapport till FUB:s årsmöte angående kommunens samverkan 2017.

AK-STYRELSENS YTTRANDE:
Motionären föreslår att Arbetarekommunen beslutar att rekommendera alt.
uppmana ansvarig nämnd för LSS att upprätta en skriftlig överenskommelse
angående samverkan med FUB. Detta anser styrelsen att vi inte kan bifalla.
Som motionären själv skriver så finns i lagen en samverkansparagraf LSS § 15 :7
som säger att ”till kommunens uppgifter hör att samverka med organisationer som
företräder människor med omfattande funktionshinder.”
Styrelsen anser att våra förtroendevalda och tjänstemän självklart gör allt i sin
makt för att uppnå gällande lagstiftning. Vi förutsätter att om det vid vissa tillfällen
inte fungerat kommer detta att åtgärdas.
Arbetarekommunens styrelse föreslår därmed årsmötet besluta:
att avslå motionen.

MOTION 4
Motion angående förändring av Sandvikens arbetarekommun.
Sandvikens Arbetarekommun ( AK ) har under senare år minskat när det gäller aktiva S
– föreningar.
Flera av våra lokala föreningar i kommunen fungerar inte med styrelse och verksamhet.
Föreningar som är intressebaserade fungerar bättre. De lokala föreningarna som
fungerar har lite folk på sina möten, ibland mindre folk på medlemsmöten än på
styrelsemötena.

Frågan är hur skall vi fortsätta?




Skall vi sluta med de lokala föreningarna och bara ha
intressebaserade föreningar och AK?
Skall vi göra om centrumfördelningen och bara ha två föreningar i
centrala Sandviken, Södra och Norra?
Skall vi slå ihop övriga föreningar, Årsunda – Österfärnebo, Järbo –
Ovansjö och Storvik.?

Vad vi än beslutar måste något göras, jag föreslår därför att:
1. Sandvikens AK tillsätter en grupp som ser över dessa frågor
2. att AK kan ta ett beslut redan vid utgången av 2018
3. att beslut gäller från 2019

Sandviken 2018-01-27 Arne Wigren, S- Seniorklubben Sandviken
Motionen antagen som sin egen vid S-seniorernas medlemsmöte 2018-01-30.
Margareta Wigren, Ordförande S-Seniorklubben Sandviken

AK-STYRELSENS YTTRANDE:
Motionären föreslår att Arbetarekommunen tillsätter en arbetsgrupp som utreder
s-föreningarnas framtida organisation.
För drygt två år sedan beslutade arbetarekommunstyrelsen att tillsätta en grupp
som skulle utreda förutsättningarna för att avskaffa föreningarna som många
andra arbetarekommuner i Sverige gjort. Senare på hösten hade styrelsen en
planeringshelg där verksamhet och budget diskuterades. Då ändrade styrelsen
beslutet och ville jobba för att föreningarna skulle stärkas och hjälpa igång de som
inte fungerade. Vi beslutade också att varje förening skulle få egen budget för sin
verksamhet.
Vi kan konstatera att de föreningar som har verksamhet fungerar bättre med egen
budget men de föreningar som inte fungerar har inte kommit igång med
verksamhet. Så styrelsen gör bedömningen att detta måste utredas och en strategi
för föreningarnas framtid måste tas fram.
Arbetarekommunstyrelsen föreslår därmed årsmötet besluta:
att bifalla motionen.

MOTION 5
Sandvikens arbetarekommun ska verka för att vara ute i kommundelarna vid
aktiviteter.
Från centralt håll, Regering och Region Gävleborg, börjar man lägga ut verksamheter ute
i kommuner och landsdelar. Därför anser Kommunals S-fackklubb att Sandvikens
Arbetarekommun ska arbeta i samma anda.

Kommunals S-fackklubb tycker att det är viktigt att partiet har verksamheter så att fler
människor ska kunna få samma möjlighet att komma på exempelvis medlemsmöte
och/eller politifik, för att nämna några aktiviteter.
Då kan man få fler medlemmar att vara med och påverka partipolitiken och Sandvikens
Arbetarekommun.


Därför yrkar Kommunals S-fackklubb:
att Sandvikens Arbetarekommun ska planera för att vara ute i kommundelarna
vid aktiviteter.

AK-STYRELSENS YTTRANDE:
Motionären föreslår att Arbetarekommunen ska planera för att vara ute i
kommundelarna vid aktiviteter.
Styrelsen anser, utifrån sitt svar på motion nr 4, att det nu vore olyckligt att fatta
beslut om hur arbetarekommunens möten skall förläggas. Det kan vara så att en
ökad närvaro av arbetarekommunens verksamhet i kommundelarna kan motverka
uppstart av föreningarnas verksamhet. Vår bedömning är att denna fråga får vara
en del av utredningen enligt motion nr 4.
Arbetarekommunens styrelse föreslår därmed årsmötet besluta:
att avslå motionen

MOTION 6
Åretruntsosseria. Eget ställe för sossar att chilla på.
Kommunal S-fackklubb anser att Sandvikens Arbetarkommun ska ha ett eget ställe som
partimedlemmar kan mötas och träffas utan att det ska vara tillgjort. Många föreningar
har egna ställen där de har sina parti-saker så som giveaways, valmaterial.


Därför yrkar Kommunal S-fackklubb:
att styrelsen ser över alternativ att ha en egen lokal, för partimedlemmar och
övriga medborgare att lätt kan träffas.

AK-STYRELSENS YTTRANDE:
Motionären föreslår att Arbetarekommunen skall se över ett alternativ att ha en egen
lokal, för partimedlemmar och övriga medborgare att lätt kan träffas.
Detta är både en verksamhetsmässig och ekonomisk fråga. Vi vet nu när vi hyr en lokal
över valrörelsen vad det kostar. Prislappen för detta är närmare 300 000 kr inkl el mm per
år. Detta är en ansenlig summa pengar. Samtidigt så kan detta, tvärt emot motion nr 5,
motverka ett arbete för att öka föreningarnas verksamhet. Detta innebär att styrelsen
även i detta yttrande hänvisar till utredningen som motion 4 föreslår. Arbetsgruppen får
även ta med denna motions intentioner i sin utredning.

Arbetarekommunens styrelse föreslår därmed årsmötet besluta:
att avslå motionen

