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Utses att justera 
Marie Centerwall 

~Erik Lindestam, ordförande 

V1~~#JdL 

Marie Centerwall, justerande 
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Hälsingerådet 2016-12-07 

§ 276 Mötets öppnande 

Ordförande Sven-Erik Lindestam hälsade Hälsingerådet välkommet tilI 
Hudiksvalls kulturhus, och förklarade mötet öppnat. 

Ordförande Justerande Utdragsbestyrkande 

HC 
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§ 276 Val av justerande 

Marie Centerwall utsågs att justera dagens protokoll. 

Ordförande Justerande Utdragsbestyrkande 
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Hälsingerådet 2016-12-07 

§ 278 Föredragningslista 

Den föreslagna föredragningslistan godkändes. En övrig fråga anmäldes: 
Genomgång av mötesdatum 2017 

Ordförande Justerande Utdragsbestyrkande 

rpjL 



7 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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§ 279 Föregående protokoll 

Föregående protokoll är justerat, distribuerat till respektive kommun och 
publicerat på Hälsingerådets hemsida. 

UtdragsbestyrkandeOrdförande 

53 
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Hälsingerådet 2016-12-07 

§ 280 Planering av krisledningsövningen X-stream 

Hälsingerådet har bjudit in Per-Åke Svensson, Länsstyrelsens projektledare för X

stream, den stora övning under Länsstyrelsens ledning, som är planerad till 

december 2017 och där samtliga kommuner kommer att delta. Syftet med 

övningen är att testa berörda aktörers förmåga att samverka och agera gemensamt 

för att hantera en komplex händelse. 

(Presentation och information bifogas) 

Beslut 
Hälsingerådet tackar för informationen 

Ordförande Justerande U tdrags bes tyr kand e 

!I( 
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Hälsi ngerådet 2016-12-07 

§ 281 Kommunchefernas uppdrag 

SFI och yrkesvux 
Uppdrag till Hälsingeutbildning ekonomisk förening, om SPI och yrkesvux 
kopplat mot SFI. 

Beslut 
Då detta redan pågår och fungerar väl redan idag, bedömer Hälsingerådet att inget 
ytterligare beslut krävs i frågan för tillfället. 

Körkort 
Förslaget om körkort för vård- och omsorgspersonal (förslaget bifogas) bygger 
vidare på det personalcheferna tidigare föreslagit om körkort till unga inom 
vårdutbildning. Det första steget är en fråga till Hälsinglands kommuner, om de är 
beredda att bidra med detta för unga i vårdutbildning. Nästa steg är att låta frågan 
gå in i vård- och omsorgscollege, då blir det en fråga för länets kommuner. 

Beslut 
Hälsingerådet rekommenderar kommunerna att besluta i enlighet med förslaget. 
Rådet önskar en återrapport j mars. Ett gemensamt beslutsunderlag för 
kommunerna skrivs av kommuncheferna. 

Kompetenskrav 
Hälsingerådet har tidigare beställt en förstudie gällande kompetenskrav med fokus 
på vård och omsorg. I diskussionen runt denna fråga deltar Per Iversen och 
Annika Bergman, båda Hudiksvalls kommun, och redogör för arbetet med KIVO, 
som står för Kvalitetssäkrad Inkludering i Vård och Omsorg. 

KIVO syftar till att säkerställa att de utrikesfödda som ska arbeta inom vård och 
omsorg har en språklig kompetens som är till fyllest för att den vårdinsats man 
utför är säker. Man jobbar mot arbetsförmedlingen. Metoden har testats i 
Hudiksvall, från 2016 arbetar man mot hela Gävleborg. Implementering av denna 
metod pågår just nu i ca 35 kommuner. 

Vård- och omsorgssektorn står inför ett mycket stort 
kompetensförsörjningsbehov. I KIVO samverkar kommun och Arbetsförmedling 
runt individens väg för anställning inom vård och omsorg, med fokus på 
utrikesfödda, funktionsnedsatta, samt unga med stukad självkänsla. (se bifogad 
flödesbeskrivning) 

Ordförande Justerande Utdragsbestyrkande

WL 
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Hälsingerådet 2016-12-07 

KIVO-metoden standardiseras för att vara kvalitetssäkrad. Metoden röner stort 
intresse lokalt, regionalt och nationellt, men behöver standardiseras för att kunna 
spridas. 

(presentation bifogas) 

Beslut 
Hälsingerådet tackar för informationen och ställer sig bakom arbetet med 
standardisering av metoden. 

Projekt 
Utredning och kartläggning av hur man kan arbeta med projekt och extern 
finansiering, där det ena alternativet är att utveckla Hälsingeutbildning ekonomisk 
förening som en bas för detta. Kommuncheferna rapporterar att utredning pågår. 

Beslut 
Hälsingerådet tackar för informationen. 

Ordförande Justerande U tdrags bes t yrkande 

U[ 
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§ 282 Inköp Gävleborg 

Hälsingerådet har vid ett flertal tillfälJen behandlat frågor omkring Inköp 
Gävleborgs uppdrag och ekonomi. Vid dagens Hälsingeråd deltar styrelsens 
ordförande Bertil Eriksson, avgående VD Johan Almesjö och t f VD Haglund. 

Gävle kommuns diskussion om att eventuellt lämna Inköp Gävleborg påverkar 
övriga kommuners planering. En viktig fråga är hur länets kommuner (utom 
Gävle) kan agera om Gävle lämnar inköpsorganisationen. 

Organisationen arbetar idag tillsammans med kommunernas ekonomichefer för att 
hitta en lösning på de ekonomiska dilemman som uppstått. Det kan vara ett bra 
tillfälle att ha fokus på inköps- och upphandlingsfrågor, och utveckla 
kommunernas beställarkompetens . 

Bedömningen är att enskilda kommuner är för små för att hantera inköps- och 
upphandlingsfrågor effektivt på egen hand, och offentlig sektor är en stor och tung 
sektor i upphandling. 

Kommunerna och Inköp Gävleborg delar ansvaret för att bygga och upprätthålla 
en inköpsorganisation som tillhandahåller rätt kompetens både för gemensamma 
frågor och enskilda kommuners behov. 

Beslut 
Hälsingerådet Tackar Johan Almesjö för hans tid som VD för Inköp Gävleborg, 
hälsar Lina Haglund välkommen, och tackar för informationen. 

Ordförande Justerande Utdragsbestyrkande

Wc 
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Hälsingerådet 2016-12-07 

§ 283 Turismfrågor och domännamn 

Som en del i arbetet runt turismfrågor och varumärket Hälsingland, har rådet 
hanterat frågan om domännamnet halsingland.se. 

Länsstyrelsen är ägare av domänen halsingland.se. Länsstyrelsen äger 

domännamnet via företaget Leissner data AB. 

Länsstyrelsen uppger att man inte har för avsikt att lämna ifrån sig domännamnet 

halsingland.se, landshövdingen vill att hela länet ska ha nytta av namnet. 

Rådet har fattat ett beslut om att man är intresserade av att överta domänen 
halsingland.se. 

Beslut 
Hälsingerådet beslutar att tillskriva länsstyrelsen för att framföra viljan att ha 
förfoganderätten över halsingland.se. 

Ordförande Justerande Utdragsbest yrkande 

Pv/{ 

http:halsingland.se
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§ 284 Dialog om världsarv och planfrågor 

Dialog om planfrågor och världsarv, information om förvaltningsplanen, Lena 

Landström, världsarvskoordinator vid Länsstyrelsen deltar. 

Uppdraget från världsarvsrådet är att uppdatera förvaltningsplanen, den gällde 
fram till 2015. Arbetet gäller att förvalta och utveckla. Hälsinglands museum 
ansvarar för att skapa ett utbildningsprogram för skolorna, där skolcheferna måste 
involveras. När det gäller förvaltningsplanen, finns det i kommunerna fårdiga 
riktlinjer när det gäller områdesbestämmelser, som är avgörande för hur man 
beviljar byggnadslov. En fråga som alltid är aktuell är relationen mellan vindkraft 
och världsarv. Det finns en sida på UNESCOs världsarvssida, med rådgivning för 
förvaltning av världsarv. Förvaltningsplanen uppdateras, och ska enligt UNESCO 
göras känd. 

Aktuella områden att arbeta med är: 
att bygga kunskap om arvet hos lokalbefolkningen 
att jobba med utbildning för unga och gymnasiet 
att förbättra samordningen mellan myndigheter lokalt 
att göra miljökonsekvensanalys aven helhet för världsarvet 
att samordna möten mellan länsstyrelsen och kommuner 

Beslut 
Hälsingerådet tackar för informationen . Världsarvskoordinatorn kontaktar 
kommunerna och efterfrågar kontaktpersoner. 

UtdragsbestyrkandeOrdförande 



14 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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§ 285 Medborgarförslag från Ovanåkers kommun 

Ett medborgarförslag har inlämnats till Ovanåkers kommun, där man föreslår att 
skyltar med "Välkommen till Hälsingland" ska sättas upp vid större vägar. 
Förslaget är att samtliga kommuner ska göra samma ställningstagande, och 
påverka Trafikverket att sätta upp skyltar. 

Beslut 
Hälsingerådet ställer sig positiv till iden, och uppdrar till Ovan åkers kommun att 
återkomma. 

Ordförande Justerande Utdrags best yrkande 

L 
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Hälsingerådet 2016·12·07 

§ 286 Hälsingerådets planerade resa 

När anmälningstiden gått ut, och det är klart hur många från Hälsingerådet som 
kommer att delta, kan några platser också erbjudas Gästrikerådet. 

Brevet med information om resan går ut en gång till. 

Ordförande Justerande Utdragsbestyrkande 
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Hälsingerådet 2016-12-07 

§ 287 Söderhamns kommun informerar om SM-veckan 

Söderhamns kommun informerar om planeringen iför SM-veckan vecka 5, 20l7. 
Riksidrottsförbundet är arrangör, Söderhamns kommun är värdkommun, och vissa 
tävlingar äger rum i Bollnäs och Hassela. Parallellt anordnas Vinterkalaset 
tillsammans med Region Gävleborg. 

Information bifogas. 

Beslut 
Hälsingerådet tackar för informationen. 

Ordförande Utdragsbestyrkande 
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§ 288 Övriga frågor 

Genomgång av mötesdatum för 2017 

25 januari Mötet utgår 
15 mars Beslut kvarstår 
24 maj Beslut kvarstår 
16 augusti Beslut kvarstår 
11 oktober Beslut kvarstår 
6 december Flyttas till 29 november 

Ordförande Justerande Utdragsbestyrkande 

rI~ 
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§ 289 Mötets avslut 

Ordförande Sven-Erik Lindestam förklarar mötet avslutat. 

Ordförande Justerande Utdragsbestyrkande 


