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§ 65. Inledning.
Ordföranden hälsar alla välkomna till det första repskapet under supervalåret
2014. Repskapsmötena kommer att hållas på olika platser i hela kommunen
under året.
§ 66. Val av justerare.
Göran Påhlsson valdes till justerare. Protokollet justeras den 17 februari kl
16.00 på Medborgarhuset.
§ 67. Föregående protokoll.
Protokoll gicks igenom och det beslöts att vi framöver ska ha
beslutsprotokoll. Föregående protokoll lades till handlingarna.
§ 68. Nomineringar inför kommande val till kommunfullmäktige.
Valberedningen har i nuläget fått in 39 namn, nomineringar från Funäsdalen
saknas. SSU bör kontaktas för eventuella nomineringar från deras sida.
Senaste datum för nomineringar är den 15 februari. Listan fastställs på
årsmötet den 15 mars 2014.
§ 69. Val av ombud till distriktskongress 5-6 april 2014.
En lista på nominerade presenterades och fastställdes enligt följande:
Ordinarie ombud
Anna-Lena Andersson, Ytterhogdal
Gottfrid Jonsson, Funäsdalen

Gunilla Hedin, Lillhärdal
Gunilla Zetterström-Bäcke, Lillhärdal
Gärd Östling, Hede
Göran Bäcke, Lillhärdal
Göran Påhlsson, Sveg
Inga-Lill Mårtensson, Lillhärdal
Jan Svensson, Sveg
Jonny Springe, Sveg
Kenth Andersson
Lars-Gunnar Nordlander, Sveg
Lina Eklund, Sveg
Maj-Lis Larsson, Hede
Sixten Östling, Hede
Stieg Englundh, Hede
Sune Halvarsson, Hede
Sören Backlund, Sveg
Ersättare
Alma Halvarsson, Hede
Ellenor Söderlund, Ytterhogdal
Eva Springe, Sveg
Harry Persson, Lillhärdal
Ingrid Wallner-Hansson, Vemhån
Nils-Erik Norderud, Sveg
Rune Berglund, Vemhån
Stefan Törnberg
§ 70. Nomineringar till ABF's styrelse.
Jonny Springe nomineras.
Repskapet beslutar enligt förslag.
§ 71. Antal ledamöter i fullmäktige under kommande mandatperiod.
En motion ligger till kommunfullmäktige att dra ned antalet ledamöter från
dagens 39 till 31.
Det har förts en dialog kring detta på en tvärpolitisk sammankomst där man
också talat om att vitalisera kommunfullmäktige genom att eventuellt hålla
allmänna politiska debatter två gånger om år.
Det är viktigt att de som står på vår lista är medvetna om vad uppdraget
innebär och att uppdraget är tydligt formulerat för våra förtroendevalda.

Efter diskussion beslutar sig repskapet för att ställa sig bakom 39 ledamöter i
fullmäktige.
§ 72. Aktuella politiska rapporter.
Arbetarekommunens årsmöte hålls den 15 mars kl. 12-15 på Folkets Hus i
Sveg. Stieg Englundh underhåller och Kata Nilsson, Distriktsordförande för
SSU, är inbjuden gäst. Handlingar och dagordning ligger på AK's hemsida.
I opinionsmätningarna ligger (S) bra till, arbetet fortsätter fram till vallokalerna
stänger.
Jens Nilsson kommer till Sveg den 9 mars. Det vore lämpligt att ha en
sossesöndag med ett efterföljande öppet möte där Jens håller tal.
En Skolturné drar igång den 11 mars och fyra veckor fram där skolpolitiker
och kommunalråd ska besöka samtliga skolor i Härjedalen.
Sjukvårdsturnén med ledamöter ur (S)landstingsfullmäktigegrupp besöker
Sveg den 26 februari i sin resa genom länet.
I en motion från moderaterna föreslås kommunen att införa utmaningsrätten.
Frågan lyftes i senaste KS där man tog beslutet att föreslå KF att avslå
motionen.
Bygget av den nya förskolan i Funäsdalen stöter på fler problem då man nu
måste ta prover på marken och undersöka dessa för kemikalier.
Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att se över ett alternativt
område parallelt.
Chefs- och ordförandegruppen har fått en kallelse att närvara vid
mångfaldsdagar som genomförs den 18-20 mars.
Leif Nilsson informerar om arbetet i distriktets valberedning.
§ 72a. Överförmyndarnämnden.
Nämndsorganisationen planeras inte att förändras i nuläget med undantag av
överförmyndarnämnden. Överförmyndarnämnden föreslås att tas bort för att
istället ersättas av en överförmyndare underställd KS.
Repskapet beslutar att ställa sig bakom förslaget.
§ 73. Övrigt.

Frågan ställs gällande gruppbostad i Funäsdalen. Ärendet ska aktualiseras och
Gunilla Zetterström-Bäcke och Anna-Lena Andersson undersöker vidare.
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