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Hälsingerådet 2016-02-03 

§ 211 Mötets öppnande 

Ordförande Sven-Erik Lindestam hälsade Hälsingerådet välkommet till Region 
Gävleborgs Stockholmskontor, och förklarade mötet öppnat. 

I samband med rådets möte, visade Karin Stake, Region Gävleborg, lokalerna och 
informerade om möjligheter för kommuner och företag från regionen att använda 
kontoret för möten. 

Ordförande Utdragsbestyrkande 
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Hälsingerådet 2016-02-03 

§ 212 Val av justerande 

Caroline Schmidt, Hudiksvall, utsågs att justera dagens protokoll. 

Ordförande UtdragsbestyrkandeJusteG: 
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Hälsingerådet 2016-02-03 

§ 213 Föredragningslista 

Den föreslagna föredragningslistan godkändes. 

Följande övriga frågor anmäldes: 

- Migrationsverket och hyresavtal 

- bredband och nedläggning av fast telefoni 

- regionens målbildsdag 

- diskussion om ston'egion 


Ordförande 
~ 
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Hälsingerådet 2016-02-03 

§ 214 Föregående protokoll 

Protokollet från föregående Hälsingeråd är justerat, distribuerat till respektive 
kommun och publicerat på Hälsingerådets hemsida. 

Ordförande UtdragsbestyrkandeJUSle{i
S; 



8 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Hälsi ngerådet 2016-02-03 

§ 215 Uppdrag från Hälsingerådet till kommuncheferna 

Vid Hälsingerådets möte 2015-10-07, § 190, beslutade rådet att ge 
kommuncheferna i uppdrag: 

- att utreda samverkansmöjligheter gällande SFI för grupper med olika 
behov 
- att utreda vad som kan göras gällande kommunernas kompetenskrav vid 
nyanställning, samt 
- att undersöka frågan om körkort som en förutsättning för möjlighet till 
arbete 

Per Iversen, verksamhetschef Hudiksvall, deltar och informerar om ett pågående 
projekt KIVO, Kvalitetssäkrad InkJudering i Vård och Omsorg, som hanterar de 
frågor som ingår i utredningsuppdraget till kommuncheferna och där samtliga 
kommuner i Hälsingland deltar. KIVO är framför allt ett rekryteringsprojekt. 
Basen för projektet är vård- och omsorgscollege, och man hittar nya sätt att arbeta 
inom befintliga uppdrag. 

Kommuncheferna föreslår att de ska få fortsätta att arbeta med uppdraget, med 
KIVO som utgångspunkt, och komma tillbaka till Hälsingerådet med förslag. 

Det finns redan idag ett utvecklat samarbete gällande SFI i länet, men det saknas 
SH-lärare. 

En arbetsgrupp är skapad, med kommunchef, personalchef och KIVO. 

Hälsingerådets beslut: 
Hälsingerådet tackar för informationen, och uppdrar till kommuncheferna att 
fortsätta arbeta med frågan, och återkomma till rådet. 

Ordförande UtdragsbestyrkandeJust~ 



9 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


Hälsingerådet 2016-02-03 


§ 216 Hälsingegårdar nuläge 

Frågan utgår. 

Ordförande Justerande Utdragsbestyrkande 
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Hälsingerådet 2016-02-03 

§ 217 Övriga frågor 

- Migrationsverket och hyresavtal 

- bredband och telefoni 

- regionens målbildsdag 

- bildande av storregion 


Migrationsverket och hyresavtal 
Migrationsverket samråder med kommuner om hyresavtal på längre tid, som 
stabil finansiering för kommunerna i deras bostadsbyggande. 

Bredband och telefoni 
Det fasta telefonnätet monteras ner, just nu är den frågan aktuell i Nordanstig, och 
de offentliga medel som finns för fiberutbyggnad är inte tillräckliga. Flera 
kommuner har varit i kontakt med olika företag som erbjuder sig att ta ett 
helhetsansvar gällande nät och fiber. Kommunerna vill samtidigt inte riskera att 
tappa rådigheten över sitt nät. 

Fiber är att betrakta som basal samhällsservice, och en del av infrastrukturen. 
Kommuncheferna får i uppdrag att ta med sig frågan till regionen för att 
möjliggöra gemensam hantering. 

Regionens målbildsdag 
Nästa målbildsdag äger rum 13 maj på Högskolan i Gävle. Inbjudan går ut lika 
brett som vid tidigare tillfälle. Dagen är viktig för nätverkande. 

Bildande av storregion 
Frågan om bildande av storregion kan vara av värde att diskutera i Hälsingerådet. 
Den kan lyftas till diskussion vid nästa Hälsingeråd i mars. 

Ordförande Utdragsbestyrkande 
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Hälsingerådet 2016-02-03 

§ 218 Mötets avslut 

Nästa Hälsingeråd är 16 mars i Ovanåker. Då kommer Hälsingeutbildning att 
delta för att diskutera om sitt uppdrag. 

Ordförande förklarar Hälsingerådets möte avslutat. 

Hälsingerådet avslutade sin mötesdag i Stockholm med att samtala med länets 
riksdagsledamöter om statliga myndigheters närvaro i landskapet. Samtalet 
resulterade i en inbjudan från Hälsingerådet till riksdagsledamöterna att besöka 
Hälsingland i höst. Då ska även regionstyrelsens ordförande bjudas in, för 
fortsatta samtal om viktiga gemensamma frågor, som statlig närvaro, infrastruktur 
och utbildning. 

UtdragsbestyrkandeOrdförande 
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