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§ 34. Inledning.
Ordförande hälsar alla välkomna och hoppas att alla är laddade inför
kommande års valarbete.
Mötet öppnas
Justering av dagordningen:
§ 6a Ombildning av Myndighetsnämnden
§ 6b Aktuella politiska rapporter
Under övrigt:

Leif Nilsson, invandrarfrågor
Gunilla Hedin, Nominering till Härnösands Stift
Lennart Olsson, Landstingsfrågan

Dagordningen godkändes med justeringar.

§ 35. Val av justerare.
Göran Påhlson valdes till justerare.
§ 36. Föregående protokoll.
Godkändes och lades till handlingarna.
§ 37. Kyrkovalet september 2013.
I Svegsbygdens församling visade resultatet en ökning från 51% till 57%
vilket gav ytterligare ett mandat.

I Hede fanns endast Kyrkans väl.
I länet hade socialdemokraterna framgång.
Vi nådde dock inte målet "20% valdeltagande"
Ett särskilt tack till Jonny Springe som valledare.
Leif Nilsson informerar om att man i stiftet gick från 24 till 28 mandat.
Härnösands stift har 11 mandat till Kyrkomötet och 5 av dem förväntas
bli Socialdemokratiska men det är ännu inte fastställt.
§ 38. Valplattform 2014.
Enligt beslut i repskapet ska två sossesöndagar ägnas åt frågan kring
valplattformen.
Upplägget föreslås enligt följande:
Arbetet påbörjas den 29 september med grupparbete kring följande fem
områden:
Utbildning
Social omsorg
Tillväxt (smart, hållbar, inkluderande)
Infrastruktur
Kultur och fritid
med perspektivet kommande mandatperiod.
- Vilka frågor?
- Vilka behov?
- Vad tycker vi?
Resultatet dokumenteras och skickas till alla medlemmar.
Den 10 november arbetas ett slutgiltigt förslag fram som sedan beslutas
i repskapet.
Diskutera VAD först och sedan ge uppdraget HUR till förtroendevalda
att förmedla till tjänstemännen.
Repskapet godkände upplägget.
§ 39a. Ombildning av Myndighetsnämnd.
Det har framkommit anmärkningar från både Länsstyrelsen och
revisorerna bl a gällande den jäv situation som uppstår mellan
Samhällsbyggnadsnämnden och Myndighetsnämnden. En begäran har
kommit från ordföranden i Myndighetsnämnden om att ombilda

Myndighetsnämnden till Miljö och Byggnadsnämnd. Detta bör
tidigareläggas från 1 januari 2015 till 1 januari 2014. Den nya Miljö och
Byggchefen får ny delegation inom befintlig ram. Inga hinder föreligger
ombildningen.
KS lyfter frågan till KF som fattar beslut.
Repskapet beslutar att Myndighetsnämnden ombildas till Miljö och
byggnadsnämnd den 1 januari 2014.
§ 39b. Aktuella politiska rapporter.
AK i Härjedalen nominerade Jens Nilsson till EU-parlamentet. Nu har
Abbas Khanahmadi fått frågan om AK vill nominera ett namn till, helst
en kvinna.
Förslag lämnas till Abbas Khanahmadi senast den 27 september.
Det har kommit frågor kring sammansättningen av styrelsen i
Härjeåns, varför en chefstjänsteman? Gunilla Zetterström-Bäcke svarar
att Inger Lagerqvist valdes för att hon är ansvarig för tillväxtfrågor i
kommunen.
Abbas Khanahmadi vill att den typen av val ska förankras i partiet.
Lennart Olsson förklarar att i helägda bolag är de KS som lyfter frågan
till KF, i delägda bolag är det KS som ger direktiv direkt till ombuden.
Gunilla Zetterström-Bäcke informerar kring budget. Delårsbokslutet
visar på väldigt små marginaler, +15 miljoner varav +12 är återbetalning
från FORA. Det har gjorts två satsningar, Förskolan i Funäsdalen och
ett kvälls och helgdagis på försök i 6 månader, också det i Funäsdalen.
Gunilla Zetterström-Bäcke informerar om att kommunen har köpt
strandremsan fram till Bredflon för att förlänga strandpromenaden.
Även att detaljplanen gällande krysset i Sveg är ute på samråd.
Vidare informerar hon om att man inom kommunledningsförvaltningen
genomför en utredning kring hur man ska organisera sig i tillväxtfrågor.
Det avdelningar som ses över är:
- Arbete och Aktivitet
- Näringsliv
- Integration/SFI
- Utbildning
Näringslivsavdelningen bör vara mer synlig ute i landet och i regionen.
Det har gått ut en inbjudan till nyinflyttade till Härjedalen om en
informationskväll den 8 oktober.

De förtroendevalda fortsätter sitt arbete kring vision 2020 med totalt tre
träffar.
Conny Persson frågar kring samarbetet med Härjegårdar. Gunilla
Zetterström-Bäcke svarar att man utreder möjligheten att samköra
verksamheterna kring fastighetsservice och även inköp, rapporten är
ännu inte klar.
Anna-Lena Andersson informerar från socialnämnden att utredningen
kring alternativ driftsform ska vara klar i slutet av månaden. Det finns
ett arbete påbörjat kring att omställa omsorgsplatser till
trygghetsboenden på Senioren och att öppna ett boende för
multisviktande på Svegsmon.
Gunilla Hedin lämnar ett förslag på intresseanmälan till olika
förtroendeuppdrag inom partiet.
Repskapet beslutar att intresseanmälan ska skickas till alla
medlemmar.
§ 40. Nomineringar till Viltförvaltningsdelegationen 2014-2017.
Tidigare har Lennart Olsson haft uppdraget men han har nu avsagt sig
detta. Göran Påhlson föreslår Jan-Erik Hagström.
Repskapet beslutar att nominera Jan-Erik Hagström till
Viltförvaltningsdelegationen, Abbas Khanahmadi verkställer.
§ 41. Val av ersättare till Myndighetsnämnd samt ordinarie till Socialnämnd.
Elsie Silver har avsagt sig sina uppdrag på grund av flytt.
Repskapet beslutar att vidarebefordra frågan till KF.
§ 42. Övrigt.
Invandrarfrågan
Leif Nilsson förordar att repskapet stoppar rivning av en fastighet i
Ytterhogdal så att ägaren kan tecka avtal med Migrationsverket om
ytterligare ett asylboende i Ytterhogdal.
Frågan är viktig men repskapet äger den inte, Abbas Khanahmadi
föreslår dialog mellan ägaren och Härjegårdar.
Härnösands stift
Valberedningen föreslår följande nomineringar till Härnösands stift:
Stiftsstyrelsen:

Leif Nilsson

Ordförande:
Arbetsutskottet:

Monica Drugge-Hjortling
Jan-Erik Tedemar
Leif Nilsson

Repskapet beslutar enligt förslag.
Landstingets filial på Vemdalsskalet
Lennart Olsson har varit i kontakt med Harriet Jorderud och bjudit in
till ett möte. Det är Svegs HC som ansvarar för filialen.
Abbas Khanahmadi informerar om att Lena Bäckelin fått uppdrag från AK's
styrelse att lyfta frågan men eftersom Abbas Khanahmadi ska på
Distriktsstyrelsemöte i Åre på lördagen så lyfter också han frågan med
Harriet Jorderud.
Fyllnadsval till revisorsposten i AK
Valberedningen föreslår Jan-Erik Hagström.
Repskapet beslutar enligt valberedningens förslag.
Mötet avslutas

____________________________
Ordförande: Abbas Khanahmadi

_____________________________
Justerare: Göran Påhlson

_________________________
Sekreterare: Lina Eklund

