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Trosavik, Hedeviken
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§ 55. Inledning.
Anna-Lena Andersson hälsar alla välkomna.
§ 56. Val av justerare.
Lars-Gunnar Nordlander valdes att justera på medborgarhuset 17/12 kl
16.00
§ 57. Föregående protokoll.
Lennart Olsson lyfter frågan kring hur vi ska hantera regionbildningen
när vi nu väljer en landstingslista inte utifrån regionbildning.
Lena Bäckelin föreslår att hon lyfter frågan till distriktsstyrelsen för att
förtydliga informationen.
Repskapet beslutade enligt förslag.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
§ 58. Styrelsens förslag (nomineringar till riks och landstingsval).
Riksdagslistan är föreslagen enligt följande:
Lena Bäckelin
Gunnar Sandberg
Anna-Caren Säterberg
Stieg Englundh
Repskapet beslutar enligt förslag.

Gottfrid Jonsson frågar om förslaget på lista från valberedningen
skickas ut innan kongressen. Anna-Lena Andersson svarar att enligt
distriktets valberednings tidsplan ska listan skickas ut 6 mars så vi
hinner vi att lyfta frågan på årsmötet den 15 mars.
Landstingslistan är föreslagen av styrelsen enligt följande:
Abbas Khanahmadi (uppflyttad till första plats)
Lena Bäckelin
Jonny Springe
Marie Nordén
Stieg Englundh
Kristina J Holm
Alf Larsson
Lennart Olsson yrkar på att Abbas ska stå på tredjeplats istället för
Marie Nordén som flyttas nederst.
Repskapet beslutar enligt förslag.
Göran Påhlsson gör ett tilläggsyrkande på att listan är utan inbördes
rangordning.
Omröstning begärd gällande rangordningen:
3 röstade för inbördes rangordning och 4 röstade för utan inbördes
rangordning.
Repskapet beslutar med majoritet att skicka in listan utan inbördes
rangordning.
§ 59. Kommunens budget inför 2014.
Göran Påhlsson informerar om att verksamhetens intäkter minskar
samtidigt som kostnaderna ökar.
Lennart Olsson frågar om Avdelningen för Arbete och aktivitet flyttats
från socialnämnden. Anna-Lena Andersson svarar att avdelningen nu
ligger under kommunledningsförvaltningen.
Lennart Olsson frågar om de minskade ramarna för
handikappomsorgen. Anna-Lena Andersson svarar att man helt enkelt
inte använt upp pengarna för innestående år och därför dragit ned inför
kommande år.

Gottfrid Jonsson frågar om den utvecklingsfond som man tagit ett
politiskt beslut om att inrätta med medel från den årliga avkastningen
från Fortum . Ingen i församlingen kan svara på vad som hänt med
detta beslut.
§ 60. Politiska läget i Landstinget.
Lena Bäckelin informerar om att Miljöpartiet har gått ut med att de vill
ha en skatteökning på 25 öre. Därmed kan samarbetet inte längre
fortsätta, Miljöpartiet lämnar majoriteten från årsskiftet vilket innebär
att Lena Bäckelin tar över Folkhälsofrågorna inom majoriteten.
Gällande Fjällhälsan och ett öppnande av filial på Vemdalsskalet av
Svegs HC föreslår Lena Bäckelin att man beslutar om ett extra repskap
den 29 januari i Hede där man inbjuder styrelsen för PRO i
Hede/Vemdalen för information och dialog. Jonny Springe tar upp att
kritiken skadar S, istället för att den riktas mot den fria
etableringsrätten.
Repskapet ser inte att det är nödvändigt med ett extra insatt möte.
Lena Bäckelin tar med sig åsikterna tillbaka.
Göran Påhlsson frågar Lennart Olsson hur man från Mitthärjedalens Sförening ser på det beslut som togs i KS gällande samverkan i någon
form för Glesbygdsmodell i Hede/Vemdalen. Lennart Olsson kan inte
svara på frågan i dagsläget.
§ 61. EU-valet 2014.
Jonny Springe informerar om att valet hålls 25 maj 2014, Jens Nilsson
står som nummer fyra på listan. Det behövs fler socialdemokrater inom
EU för att driva viktiga frågor som bl a EU det socialaprotokollet.
§ 62. Ombud till Kongressen 5-6 april 2014.
Anna-Lena Andersson informerar om att det korrekta antalet ombud
meddelas efter nyåret. Är listan aktuell? Jonny Springe föreslår att LarsGunnar Nordlander skickar listan till föreningarna. Varje förening
ansvarar för att gå igenom listan då det är viktigt att alla ombud är
beredda att åka iväg i april.
§ 63. Aktuella politiska rapporter.
Sune Halvarsson informerar om att samhällsbyggnadsnämnden kan gå
ca tre miljoner plus pga vinterväghållningen.

Lena Bäckelin lyfter frågan kring situationen på skolan. Två rektorer
har sagt upp sig och en tredje är långtidssjukskriven. Göran Påhlsson
svarar att Gunilla Zetterström-Bäcke har tagit tag i frågan.
Göran Påhlsson informerar om att man i KS ska ta en
kapitalplaceringspolicy och undrar hur repskapet ställer sig i frågan
gällande bl a företagsobligationer. Maj-Lis Larsson informerar om att
man ska få fördjupad information vid nästa KS den 15 januari.
Repskapet ställer sig negativa till frågan. Lena Bäckelin föreslår att man
kontaktar SKL för att få ordentliga argument.
Lennart Olsson frågar kring Myndighetsnämndens omvandlande till
Miljö och byggnämnd från 2014-01-01. Lars-Gunnar Nordlander
informerar om att en chef är rekryterad per 1 januari 2014.
§ 64. Övrigt.
Lena Bäckelin frågar om ordförandekandidater ska presenteras innan
valet. Styrelseledamöterna tar med sig det till nästa styrelsemöte.
Antalet ledamöter i Kommunfullmäktige ska beslutas den 25 februari
2014. Repskapet fattar beslut i vår ståndpunkt den 10 februari 2014.
Jonny Springe aktualiserar frågan kring motionen som ställdes till
årsmötet av Svegs S-förening gällande organisationen i AK. Styrelsen
lyfter frågan igen.
Lena Bäckelin frågar om vi nu bör ta en presskontakt för att presentera
listorna. Lina Eklund tar kontakt med Tidningen Härjedalen.
Jonny Springe informerar om att motioner ska vara inne till
partidistriktet den 30 januari för att komma med till partikongressen.
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