
Hälsingerådet Protokoll 1 (13)

Sommontrödesdotum
2013-10-23

Plats och tid: Orbaden konferens, Orbaden, Bollnäs kommun
09.00-12-00

Förtroendevalda: Beslutande:
Marie Centerwall (s), Bollnäs
(ord förandc)
Ingvar Persson (m), Bollnäs
Caroline Schmidt (c),
l-Iudiksvall
Mikael Löthstam (s), I-Iudiksvall
Roland Bäckman (s), Ljusdal
Monica Olsson (s), Nordanstig
Stig Eng (c), Nordanstig
Yoomi Renström (s), Ovanåker
Björn Mårtensson (c),
Ovanåker
Sven-Erik Lindestam (s),
Söderhamn

Övrigadeltagare: Kjell-Öhrström, Bollnäs-kommun
Bengt Friberg, 1-Iudiksvalls kommun
Claes Rydberg, Ljusdals kommun
Tommy Staaf Nordanstigs kommun
Christer Engström, Ovanåkers kommun
Margareta 1-lögberg, Söderhamns kommun
Kerstin Oremark (samordnare~, Hälsingerådet
Pärjohansson, Sweco, § 52
Björn Carlqvist, Borab, § 52
Gudrun Ekblom, 1-lälsinglands idrottsförbund, § 54
Lars Ekengren, 1-lälsinglands idrottsförbund, § 54
Göran Sjöstedt, 1-lälsingland Turism, § 53
Katarina Ceder-Bång, 1-lälsingland Turism, § 53

Utses att justera: Björn Mårtensson

Justeringens plats
och tid:

Underskrifter: Paragrafer: §~51 -59

Sekreterare: Kerstin Oremark

utdrogsbestyrkonde:



Hälsingerådet

Ordförande:

Justerande:

lic IJtdragsbestyrkande:

Protokoll
Sommantrödesdcitum
2013-10-23

2(13)

Marie Centerwall (s), B~



Hälsingerådet Protokoll 3 (~3)

Sommanträciesdatum
2013-10-23

Bevislanslag
Protokollet är justerat.

Förvaringsplats för protokollet
Hudiksvalls kommun

Unclerskrift

Kerstin Oremark

Utdrogsbestyrkonde:



Hälsingerådet Protokoll 4 (13)

Sammanträdesciotum
2013-10-23

Innehålisförteckning Sid

~ 51 Genomgang av föredragningslistan 5

§ 52 Avfall Hälsingland 6

§ 53 Besöksnäring/Turism i Hälsingland 7

~ 54 Information Hälsinglands idrottsförbund/SISU 8

~ 55 Regionkommun Gävleborg 9

~ 56 Hemställan om narkotikaklassning av GBL och BD 10

~ 57 Sammanträdestider och finansiering av Hälsingeradet 2014 11

~ 58 Ekonomisk rapport 12

§ 59 Övriga frågor, företagshälsovård i landskapets kommunala 13
organisationer, besök i Hamra nationalpark, Ljusdal samt nästa möte

Justerondes Utdrogsbestyrkonde:
sign:

Delges:



Hälsingerådet Protokoll 5 (13)

Sommonfrädesdotum
2013-10-23

§ 51 Genomgång av föredragningslistan
Föredragningslistan godkänns med tilligg av, under rubriken övriga fragor:

Läget avseende företagshälsovard i kommunerna

Besök i studiepark i Ljusdal

Förläggning av nästa sammanträde.

Justerandes Utdrogsbestyrkonde:
sign:

Delges:



Hälsingerådet Protokoll 6 (13)

Sammanträciesdatum
2013-10-23

§ 52 Avfall Hälsingland

Konsult Pär Johansson, SWECO, ger en delrapport utifrån det utredningsuppdrag
som Hälsinglands kommuner givit under år 2012 om att utreda förutsättningarna för
gemensam avfallshantering.

Uppdraget har målet att nå ökad effektivitet och förbättrad ekonomi. Ärendet har
tidigare behandlats av HR 2012-05-15 § 35 samt 2012-09-05 § 49. Styrgrupp för
uppdraget är Roland Bäckman (s), Sven-Erik Lindestam (s) samt Hans Jonsson (c).

Konsulten ger en nulägesbeskrivning och omvärldsanalys där jämförelse framförallt
görs med Gästike Atervinnare, som även uttalat intresse för framtida samarbete.

Hälsingerådets beslut

Hälsingeradet tackar för delrapporten och uppdrar till styrgruppen att vidga
utredningen till att även involvera förutsättningarna för eventuellt samarbete med
Sundsvall.

Uppdraget ska finansieras inom ramen av befintlig budget.

.Återrapportering ska ske till Hälsingeradet i mars 2014.

Justerandes Iitdragsbestyrkonde:
sign:

Delges:



Hälsingerådet Protokoll 7 (13)

Sornmontrödesdotum
2013-10-23

§ 53 Besöksnäring/turism i Hälsingland
VD Katarina Ceder — Bång, Hälsingland Turism inleder med att informera om
Hälsingland Turisms kommunikationsplattform och hur informationsfiödet och
antalet besökare utvecklats.

Ordförande Göran Sjöstedt, Hälsingland Turism beskriver de förutsättningar som den
ekonomiska föreningen organisatoriskt arbetar inom.

Det regionala projektet “Nu kör vi” kommer att avslutas 2014-06-30. Regionförbundet
planerar för ett framtida projekt som då framförallt förutses fokusera mot
destinationsutveckling.

Yoomi Renström föreslar att en arbetsgrupp utses för att ge förslag till hur
Hälsinglands kommuner skulle kunna samverka kring besöks- och turismfrågorna.

Hälsingerådets beslut

1-lälsingeradet tackar för informationen från Hälsingland Turism och uppdrar till
Yoomi Renström, Stig Eng och Caroline Schmidt att ta fram ett förslag till hur
Hälsinglands kommuner kan samverka i besöks- och turismfrågor. Förslag ska
presenterasvid-Hälsingeråderdeni tdecember. -

Justeroncies Utdrogsbestyrkoncle:
sign:

~ Delges:

i31~



Hälsingerådet Protokoll 8 (13)
Sommanirädesdotum
2013-10-23

§ 54 Information från Hälsinglands idrottsförbund!SISU
Hälsingland

Ordförande Gudrun Ekblom och distriktschef Lars Ekengren, Hälsinglands
Idrottsförbund/SISU Hälsingland, går igenom Svensk Idrotts organisation. 1
Hälsingland fmns 488 idrottsföreningar anslutna till Riksidrottsförbundet. Av dessa är
fotboll störst med 62 föreningar därefter skidor, gymnastik, skytte samt fri idrott.
Totalt samlas landskapets barn- och ungdomsidrott i närmare 78 000 sammankomster
och har ett statligt lokalt aktivitetsstöd pa ca.6,6 Mkr.

Utbildningsverksamheten genom SISU är även den omfattande och i samverkan med
230 av distriktets idrottsföreningar genomfördes ca 2 400 statsbidragsberättigade
utbildningsarrangemang år 2012.

Den särskilda satsning som regeringen gjort och som benämns “Idrottslyftet” har gjort
det möjligt att genomföra utbildningar för ungefär 5 Mkr i ca 215 projekt/föreningar.
Utbildningarna har rört rekrytering/skolsamverkan, ledarförsörjning samt stöd till
anläggningar och idrottsmiljöer.

Värdegrundsfrågorna genomsyrar allt arbete som förbundet deltar och arbetar i. Att
medverka och ge stöd i samhällsutvecklingen är en prioriterad uppgift. Förbundet
haller kontakt med kommunerna i landskapet.

Hälsingerådets beslut

Hälsingerädet förklarar sig informerat och tackar för informationen.

Justerondes Utdrogsbestyrkonde:
sign:

Delges:



Hälsingerådet Protokoll 9 (13)

Sommanträdesdotum
2013-10-23

§ 55 Regionkommun Gävleborg
Landstinget i Gävleborg kommer den 1jan 2015 att bilda regionkommun och tar da
över ansvaret för de regionala utvecklingsfragorna.

Landstinget har inbjudit och genomfört dialogmöten i landskapet. En fråga som
behöver lyftas ytterligare är hur mellankommunal samverkan ska organiseras. Även
fragor om behov av olika samverkanskonstellationer för t.ex. närvård och
kollektivtrafilc och kommunernas framtida medfinansiering behöver belysas bättre
inför ställningstagande.

Upplyses om att Region Gävleborg kommer att ta initiativ till dialog kring
frågeställningarna.

Justerancies Utdragsbestyrkande:
sign:

Delges:

wz ~



Hälsingerådet Protokoll 10 (13)

Sammonträdesdcifum
2013-10-23

§ 56 Hemställan av narkotikaklassning av GBL och BD
Under de senaste tio aten har en kontinuerlig ström av medvetslösa patienter som
förgiftats av GBL kommit till akutmottagningen vid Bofinäs sjukhus. Manga har
uppvisat livshotande tillstånd och fått läggas in pa intensivvardsavdelning. Det finns
under senare år tecken på spridning av GBL-missbruk till andra orter i länet, vilket är
oroväckande. Socialtjänstens och beroendevårdens erfarenheter i Bollnäs är att ett
utvecklat beroende av GBL kräver omfattande yard och behandlingsresurser under
lang tid. Det är också vanligt att missbruket leder till en psykiatrisk problematik med
inslag av angest, sociala fobier och psykostillstånd.

Det pågar ett offensivt utvecklingsarbete i Bollnäs i nära samarbete mellan socialtjänst,
beroendevard, skola, polis, hälso- och sjukvård, Region Gävleborg, Länsstyrelsen och
andra berörda resurser, för att möta den rådande problematiken med GBL-missbruk.
Som en värdefull dcli utvecklingsarbetet har det bildats en referensgrupp som ser
fragan om narkotikaklassning av GBL och 1, 4 butandiol som strategiskt viktig. Det
faktum att GBL och 1, 4 butandiol i nuläget inte är narkotikaklassade preparat
försvarar arbetet för bade socialtjänsten och polisen avsevärt. Polisens möjligheter att
använda tvangsmedel som exempelvis husrannsakan och kroppsbesiktning vid
misstänkt hantering av GBL, är begränsade. Straffvärdet vid smuggling, överlatelse och
innehav av GBL är ocksa relativt ringa. Socialtjänsten arbete med att bereda vård enligt
lagen (1988:870) om yard av missbrukare i vissa fall (LVM) för personer med stora
vårdbehov, försvåras då preparaten GBL och 1,4 butandiol inte ingar i de droger som
omfattas av denna lag.

Hälsingerådets beslut

Hälsingerådet vill genom en skrivelse betona nödvändigheten av att en
narkotikaklassning av preparaten GBL och 1, 4 butandiol görs inom en snar framtid.
Skrivelsen tillställs Regeringen och sänds även för kännedom till länets riksdagsmän.

Justerandes Utdragsbestyrkonde:
sign:

Delges:



Hälsingerådet Protokoll 11 (fl)

Sammontrödesdofum
2013 10-23

§ 57 Sammanträdestider och finansiering av Hälsingerådet
2014

Hälsingeradets budget utgår fran att varje kommun bidrar med ca 4 kr/invånare och
år. Förslag ställs om en rambudget för ar 2014 om 511 000 sek. Finansiering framgår
av nedanstående:

Kommun Bef 31/12-12 Finansiering/sek
Bollnäs 26 158 105 000
Hudiksvall 36 821 145 000
Ljusdal 18 880 76 000
Nordanstig 9 533 38 000
Ovanåker 11392 46000
Söderhamn 25 223 101 000
Summa 128222 511000

Sammanträdestider rör Hälsingerådet år 2014:
21januari
26 mars
21 maj

3 september
22 oktober
10december

Hälsingerådets beslut

Hälsingerådet beslutar enligt förslag

Justerondes Utdragsbestyrkonde:
sign:

Delges:



Hälsingerådet Protokoll ~ (~3)

Scimmonfrädesdotum
2013-10-23

§ 58 Ekonomisk rapport
Samordnaren Kerstin Oremark lämnar en ekonomisk rapport fram tom 21/10 -13.

Hälsingerådets beslut

Hälsingerådet tackar för informationen.

Justeroncies Utdrogsbestyrkonde:
sign:

Delges:



Hälsingerådet Protokoll 13 (13)

Sommonirädesdotum
2013-10-23

§ 59 Övriga frågor
Föirtagshälsozårdi lanåkapets kannnzla o~ganisatiarr
Ordförande Marie Centerwall tar upp frågan om det finns intresse att föra en dialog
om gemensam nämnd tillsammans med landstinget för kommunernas
företagshälsovård. Flera av kommunerna har nyligen upphandlat företagshälsovård
och ser inget behov i dagsläget.

Ba& iHanranatkralpcv*, Lji6cId
Roland Bäckman tar uppfragan om det finns intresse från skolorna i landskapet att
besöka Hamra nationalpark i Ljusdal. Parken har rönt stort intresse hos skolbarn i
kommunen och Roland Bäckman vill efterhöra intresset fran andra kommuner att
anordna friluftsdagar i parken.

Nästa ni5te
Hälsingerådet den 11 december förläggs till Söderhamn.

Justerondes Utdrogsbestyrkonde:
sign:

Delges:


