Kommunpolitiskt medlemsmöte 14 april 2014
Närvarande: Lasse Jacobson, Elisabet Forssell, Ingemar Lindmark, Berndh Olofsson, Camilla Ingman,
Jan-Olov Carlsson, Maria Myrstener, Dan Bergqvist, Mattias Sehlstedt, Maria Johansson, Lennart
Arvidsson, Jessica Åhlin, Gudrun Nordborg, Jonas Karlberg, Åsa Bäckström, Mattias Dahlroth, Signe
Svallfors, Malin Nielsen, Jürgen Halex, Björn Nyström, Rikard Lähdekorpi, Örjan Mikaelsson, Bore
Sköld.
§ 1 Mötets öppnande
Lasse Jacobson öppnade mötet.
§ 2 Val av mötesordförande
Lasse valdes till mötesordförande.
§ 3 Val av sekreterare
Elisabet valdes till sekreterare.
§ 4 Val av justerare tillika rösträknare
Jessica och Lennart A valdes till justerare.
§ 5 Val av ny nämndeman i Umeå tingsrätt
Bore Sköld från valberedningen föredrog. Nominerade till posten är: Caroline Täljeblad, Elisabet
Forssell, Åsa Grönlund, Rebecca Larsen, Nils Persson, Shahla Gullviva Shahman. Valberedningens
förslag är Caroline Täljeblad. Caroline T, Rebecca L och Elisabet F föreslogs. Sluten omröstning
genomfördes.
Mötet beslutar:
att välja Caroline Täljeblad till nämndeman i Umeå tingsrätt för Vänsterpartiet.
§ 6 Inför kommunstyrelsen
Lasse redovisade.
a) Ställningstagande mot nytt kärnkraftverk i Österbotten
Mattias Sehlstedt informerade. Mp har skrivit en motion till fullmäktige om att Umeå kommun bör ta
ställning emot byggandet av ett nytt kärnkraftverk i Pyhäjoki. V har varit emot den här etableringen
sedan tidigare, och både skrivit motioner och interpellationer om detta. Frågan nu är om vi ska ställa
oss bakom MP:s motion.
Mattias informerade vidare att ett nätverk för ett kärnkraftfritt Bottenviken har skrivit ett remissvar
till Naturvårdsverket om just etableringen i Pyhäjoki som V Umeå skulle kunna skriva under. V på
länsnivå har ställt sig bakom remissvaret från nätverket till Naturvårdsverket.
Mötet beslutar:
att ställa oss bakom Miljöpartiets motion, samt
att ställa oss bakom Kärnkraftfritt Bottenvikens remissvar till Naturvårdsverket.
§ 8 Toplessbad i Umeås badhus – vad tycker Vänsterpartiet
Lennart Arvidsson, ordförande i Fritidsnämnden, föredrog ärendet. Medley har beslutat att inte
tillåta toplessbad i sitt badhus. Frågan ska upp på nästa möte i Fritidsnämnden. Frågan diskuterades.
Mötet beslutar:

att toplessbad ska tillåtas i Umeå badhus då detta är en viktig symbolfråga, samt
att vi ska vara lyhörda med erfarenheter från andra orter om de eventuella konsekvenser beslutet
kan få.
§ 9 Kommundelsnämndernas vara eller icke vara
Lasse föredrog om kommunens organisation. Frågan som ska beslutas på kvällens möte är om V
tycker att kommundelsnämnderna ska vara kvar eller inte. Likställighetsprincipen och kommunens
administrativa organisation begränsar i praktiken kommundelsnämndernas inflytande.
Likställighetsprincipen innebär att ”Alla kommunmedborgare ska hanteras lika”, vilket i det här
sammanhanget kommer i konflikt med subsidiaritetsprincipen. Frågan diskuterades, och det lyftes
att vi skulle kunna ha kvar någon form av forum som där det fångas upp vad som är viktig för
kommundelsinvånarna.
Mötet beslutar:
att vi kan lägga ner kommundelsnämnderna i deras nuvarande form, samt
att medborgarinflytandet i kommunens utkanter behöver stärkas.
§ 10 Övriga frågor
a) Mötets tider
Jessica och Rikard tog upp att vi måste bli bättre på att hålla mötestiderna.
b) Flygbladsutdelningen i bostadskampanjen
Informerades om att morgondagens utdelning är inställd pga. att materialet inte kommit. Men
torsdag kör vi som planerat.
a) Feministiskt möte
Den 28/4 är det möte för alla som vill diskutera feminism. Gudrun Nordborg är kontaktperson.

§ 10 Mötets avslutande
Lasse avslutade mötet.
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