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 Utdragsbestyrkande: 

Plats och tid Orbaden Konferens, Orbaden, klockan 09.00-11.50 

Beslutande Sven-Åke Thoresen, ordf, s, Hudiksvall 
Lennart Olsson, vice ordf, c, Söderhamn  
Marie Centerwall, s, Bollnäs 
Ingvar Persson, m, Bollnäs 
Stefan Bäckström, c, Hudiksvall 
Marit Holmstrand s, Ljusdal 
Jan Hedlund, m, Ljusdal 
Stig Eng, c, Nordanstig 
Monica Olsson, s, Nordanstig 
Bertil Eriksson, kd, Ovanåker 
Yoomi Renström, s, Ovanåker 
Kenth Pudas, s, Söderhamn 
 

 

Övriga deltagande Lennart Borgsten, Hudiksvall, Stig Olson, Ljusdal, Arne Stenberg, Ovanåker, 
Gunnar Olsson, Söderhamn, landshövding Barbro Holmberg och Eva Brännlund, 
Länsstyrelsen, Sonia Persson och Margareta Örn-Liljedahl, Söderhamn, Michael 
Kazmierczak, Inköp Gävleborg och Anders Pihlgren 

Utses att justera Marit Holmstrand  

 
Justeringens plats och tid  
Underskrifter  Paragrafer 29-38 

 Sekreterare Anders Pihlgren  

 Ordförande Sven-Åke Thoresen 
 

 

 Justerande Marit Holmstrand  
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Hr § 29  
 
Föregående protokoll 
 

Föregående protokoll från 2010-10-20 lägges till handlingarna. 
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Hr § 30 
 
Genomgång av föredragningslistan 
 
Beslut 
 
Föredragningslistan godkänns med tillägg av följande ärenden: 
 

• Information om landshövdingens besök av kommunerna i Hälsingland. 

• Information om viltförvaltningsdelegationen i Gävleborgs län. 
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Hr § 31 
 
Landshövdningens besök av kommunerna i Hälsingland 
 
Under början av 2011 kommer landshövdingen att besöka samtliga kommuner i 
Hälsingland för att få en genomgång av nuläget i varje kommun. Vid kommun-
besöken kommer länsrådet Anna-Lena Österborg att medverka. Österborg till-
trädde sin tjänst som länsråd vid länsstyrelsen i början av oktober 2010. 
 
Ärendet föranleder inget beslut i rådet. 
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Hr § 32 
 
Information om viltförvaltningsdelegationens arbete 
 
Landshövding Barbro Holmberg informerar om den nybildade viltförvalt-
ningsdelegationens arbete. De viltförvaltningsdelegationer som inrättats vid 
länsstyrelserna är grunden för en samverkan lokalt. Beslut och ansvar flyttas 
närmare de berörda människorna, bland andra naturvårdare, jägare och 
landsbygdsbor. 
 
Ansvaret för att säkerställa de nationella målen för livskraftiga vilddjursstammar 
tas nationellt, men ansvaret för förvaltningen sker regionalt med lokalt 
inflytande. 
 
Viltförvaltningsdelegationen är ett organ till Länsstyrelsen och har beslutande-
rätt i övergripande frågor som rör viltförvaltningen i länet. 14 ledamöter från 
olika intressen sitter med i delegationen.  
 
Gävleborgs län är ett av åtta län i det s k mellersta förvaltningsområdet. I landet 
finns tre förvaltningsområden. De beslut som delegationen fattar förs fram till 
samverkansrådet i det mellersta förvaltningsområdet. Samverkansrådet enar 
sedan samman besluten från de åtta länen för att kunna lämna ett övergripande 
beslut för förvaltningsområdet till Naturvårdsverket. 
 
Landshövdingen lämnar information om den ändrade vargpolitiken och vilka 
konsekvenser den får. Den ändrade vargpolitiken innebär att för vargstammen 
sätts tillsvidare ett tak på 210 individer i landet. En begränsad licensjakt på varg 
införs och ett stärkande sker av vargstammens genetiska status genom flyttning 
eller inplantering. Det är Jordbruksverket, Naturvårdsverket och Statens 
Veterinärmedicinska Anstalt som ansvarar för hur vargflytten ska gå till. 
 
Det innebär bland annat att vargar ska spåras i Finland och Norge för eventuell 
flytt till Sverige. Naturvårdsverket är ansvarig för att kompensation lämnas som 
ersättning för de skador som vargen förorsakar. I Gävleborgs län ska två 
lämpliga områden pekas ut för inplantering av varg. Områden som måste vara 
minst 10 mil från renbetesland, inte för nära stora vägar, inte för nära stora 
boskapsbesättningar eller i redan etablerade vargrevir. 
 

                              Ärendet föranleder inget beslut i rådet. 
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Hr § 33 
 
Strandskyddsbestämmelser 
 
Enhetschef Eva Brännlund, Länsstyrelsen Gävleborg informerar om de nya 
reglerna för strandskydd som gäller sedan den 1 juli 2009. 
 
Strandskyddet omfattar land- och vattenområden 100 meter från strandlinjen vid 
hav, sjöar och vattendrag i hela Sverige. Skyddsområdet kan utvidgas till högst 
300 meter efter beslut av länsstyrelsen. 
 
De nya reglerna innebär att strandskyddet kan anpassas bättre till lokala och 
regionala förhållanden. En nyhet är att kommunerna får peka ut områden för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen, s k LIS-områden. Syftet är att kunna 
medge lättnader i strandskyddet i områden där det finns gott om orörda stränder. 
Utpekandet av områden för landsbygdsutveckling görs vid kommunens 
översiktsplanering. Dessa områden ska långsiktigt kunna bidra till positiva 
sysselsättningseffekter alternativt till ökat serviceunderlag på landsbygden. 
 
I länet har fyra kommuner påbörjat sitt arbete med att peka ut s k LIS-områden. 
Dessa kommuner är Hofors, Hudiksvall, Nordanstig och Ovanåker. 
 
Kommunerna har fått ökat inflytande över strandskyddet – de har huvudansvaret 
för att pröva undantag från strandskyddet samtidigt som strandskyddet är en del 
av den kommunala planeringen enligt plan- och bygglagen. Samtidigt har 
länsstyrelsens roll stärkts – de ska överpröva kommunala dispenser och de ska 
granska kommunala planer som behandlar strandskyddet. 
 
Samtidigt har reglerna om det generella strandskyddet ändrats för att komma till 
rätta med brister som funnits med regelverket och tillämpningen. Genom 
tydligare och stärkta regler är målet att begränsa nybyggnationen i områden som 
redan har exploaterats i hög utsträckning. En förändring är att det i lagtexten har 
preciserats vad som menas med särskilda skäl för att göra undantag från 
strandskyddet. 
 
Det generella strandskyddet infördes 1975 - nu pågår en översyn av det generella 
strandskyddet i länet - som ska vara klart 2014. Ett arbete har påbörjats i 
Nordanstig som ska vara avslutat 2011. Under 2011 kommer en fortsatt översyn 
att ske i länets kustkommuner, som innebär en dialog med respektive kommun. 
 
Sedan den nya lagen om strandskydd trädde i kraft har åtta detaljplaner antagits i 
länet och länsstyrelsen har inte i något fall haft någon erinran att göra. 
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Under tiden 1 juli 2009 t o m 30 september 2010 har kommunerna i länet 
medgivit 239 dispenser från strandskyddet. Efter granskning har länsstyrelsen 
godkänt 230 av dispenserna. Nio dispenser har gått till överprövning. Efter 
överprövning har en dispens godkänts, vilket innebär att antalet dispenser som 
upphävts uppgår till åtta, dvs tre procent. 
 
Brännlund påtalar betydelsen av en väldigt nära dialog och samverkan med 
kommunerna i frågan om tillämpning av lagstiftningen, i synnerhet som 
lagstiftningen är ny och praxis beträffande tillämpning av lagen saknas. Därför 
är det nödvändigt att gemensamt pröva sig fram för att hitta optimala lösningar, 
som inte strider mot lagstiftningen men som också utnyttjar hela regelverket. 
 
I Gävleborg tillämpas ett strandskydd som omfattar land- och vattenområden 
300 meter från strandlinjen vid hav, sjöar och vattendrag. En allmän uppfattning 
från kommunernas sida är att detta avstånd måste minskas till 100 meter.  
 
Beslut 
  
Rådet beslutar att ha en fortsatt dialog med länsstyrelsen kring 
strandskyddsbestämmelser och under våren 2011 träffa representanter för 
länsstyrelsen för ett nytt möte i frågan. 
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Hr § 34 
 
Miljökrav vid livsmedelupphandling  
 
Vid Hälsingerådets sammanträde den 27 maj 2009, § 25, informerade kostchef 
Sonia Persson och miljöutvecklare Margareta Örn-Liljedahl, Söderhamns 
kommun och upphandlare Michael Kazmierczak, Inköp Gävleborg om ett arbete 
med att ta fram ett gemensamt styrdokument för livsmedelsupphandling för 
kommunerna i Hälsingland. 
 
Vid dagens sammanträde informerar gruppen om arbetet med projektet 
”Miljökrav vid livsmedelupphandling” som genomförts i samarbete mellan 
Hälsingekommunerna och Inköp Gävleborg.  
 
Projektet har syftat till att genomföra ett processarbete med målet att via ett 
upphandlingsdokument med inriktning på miljöprofil och stimulans av det lokala 
näringslivet skapa förutsättningar för mer lokalproducerade och/eller mer eko-
logiska livsmedel i de kommunala storhushållen. 
 
I nästa livsmedelsupphandling är syftet att upphandling av exempelvis mjölk, 
ägg, charkuterivaror, färskt bröd och grönsaker ska ske inom en omkrets av 
högst 25 mil. Lagen om offentlig upphandling (LOU) lägger inga hinder för 
detta förfarande, utan LOU ska mera ses som en möjlighet. Det gäller att hitta 
nya lösningar inom ramen för LOU för att kunna möta de lokala producenterna 
och butikerna på bästa möjliga sätt. 
 
Vad gäller upphandling av ekologiska livsmedel är ambitionen att lägga fast en 
lägsta nivå för andelen ekologiskt till 10 procent 2013, 12 procent 2014 och 15 
procent 2015. På motsvarande sätt föreslås en lägsta nivå för andelen lokal-
producerat att gälla en ökning av fem stycken lokala producenter per upphand-
lingstillfälle. 
 
Under januari 2011 kommer förslag - till upphandlingsdokument med inriktning 
miljöprofil och stimulans av det lokala näringslivet för mer lokalproducerade 
och mer ekologiska livsmedel i de kommunala storhushållen - att underställas 
respektive kommun för beslut. 
 
Ärendet föranleder inget beslut i rådet. 
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Hr § 35 
 
Ekonomisk rapport 
 
Samordnaren Anders Pihlgren redovisar vad som bokförts till och med den 29 
november 2010. 
 
Enligt prognosen blir det en Utgående balans vid årets slut på 66 tkr. 
 
Beslut  
 
Rådet godkänner redovisningen. 
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Hr § 36 
 
Budget samt medlemsavgift 2011 
 
Samordnaren Anders Pihlgren presenterar budget och förslag till medlemsavgift 
för år 2011. Budgeten föreslås i princip oförändrad i förhållande till 2010 års 
budget. Den omsluter 516 tkr, medan 2011 års budget föreslås omsluta 513 tkr. 
 
Medlemsavgiften föreslås höjas till 3:50 kr per kommuninvånare från 3 kr 
beroende på att den utgående balansen har minskat de senaste åren. Därför krävs 
en ökning med 0:50 kr per kommuninvånare för att ha en budget i balans 2011. 
 
Beslut 
 
Rådet beslutar godkänna budgeten för år 2011 med en budgetram på 513 tkr 
samt att utdebiteringen för 2011 fastställs till 3:50 kr per kommuninvånare. 
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Hr § 37 
 
Sammanträdesplan för 2011 
 
Samordnaren redovisar förslag till sammanträdesplan med Hälsingerådet för 
2011. 
 
Beslut 
 
Rådet beslutar fastställa sammanträdesplan för 2011 enligt följande 
 
Onsdagen den 9 februari  
Onsdagen den 23 mars  
Onsdagen den 11 maj  
Onsdagen den 7 september  
Onsdagen den 26 oktober 
Onsdagen den 7 december 
 
Rådet beslutar även att vartannat sammanträde under 2011 ska förläggas till en 
kommun i Hälsingland, dvs att under 2011 kommer tre sammanträden i 
Hälsingerådet att vara kommunförlagda. 
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Hr § 38 
 
Avslutning 
 
Ordföranden tackar ledamöterna för denna mandatperiod och önskar alla en God 
Jul och ett Gott Nytt År. 
 
Lennart Olsson tackar ordföranden för den gångna mandatperioden och 
tillönskar ordföranden en God Jul och ett Gott Nytt År. 
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