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Hälsingerådet 2016-03-16 

Tid och plats 
Edsbyns hotell, 09.00 - 14.00 

Paragrafer 
§§ 219 - 230 

Beslutande 
Sven-Erik Lindestam (S) 

Olov Nilsson Sträng 

Mikael Löthstam (S) 

Lars Molin (M) 

Markus Evensson (S) 

Monica Olsson (S) 

Tor Tolander (M) 

Yoomi Renström (S) 

Hans Jonsson (C) 

Magnus Svensson (C) 
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Anders Johansson 
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Claes Rydberg 
Fredrik Pahlberg 
Christer Engström 
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Hälsingerådet 2016-03-16 

Hans Jonsson, justerande 

UtdragsbestyrkandeOrdförande 
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Hälsingerådet 2016-03-16 

Innehållsförteckning 

§ 219 Mötets öppnande 

§ 220 Val av justerande 

§ 22l Föredragningslista 

§ 222 Föregående protokoll 

§ 223 Lokal upphandling av livsmedel 

§ 224 Hälsingeutbildning ekonomisk förening, översyn av uppdrag och stadgar 

§ 225 Storregion 

§ 226 Arbetsmarknad och integration, kommunchefernas uppdrag 

§ 227 Hälsingegårdar, nuläge 

§ 228 Folkhälsoarbete i region Gävleborg och kommunerna 

§ 229 Övriga frågor 
- Trafikverkets hastighetsgränser 
- Inköp Gävleborg, förbundsordning 


§ 230 Mötets avslut 


Ordförande Justerande Utdragsbestyrkande 

\O 
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§ 219 Mötets öppnande 

Ordförande Sven-Erik Lindestam hälsade Hälsingerådet välkommet till Edsbyns 
hotell, och förklarade mötet öppnat. 

Ordförande Justerande Utdrags best yrkande 
r--

S- ~ I 



5 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Hälsingerådet 2016-03-16 

§ 220 Val av justerande 

Hans Jonsson, Ovanåker, utsågs att justera dagens protokoll. 

Ordförande Justerande Utdragsbestyrkande 

W 
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Hälsingerådet 2016-03-16 

§ 221 Föredragningslista 

Den föreslagna föredragningslistan godkändes, med två tillägg under övriga 
frågor: 

- Trafikverkets hastighetsbegränsningar 

- Inköp Gävleborg, förbundsordning 


9J:dförande Justerande Utdragsbestyrkande 

p ~ 
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Hälsingerådet 2016-03-16 

§ 222 Föregående protokoll 

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

Ordförande Justerande Utdragsbestyrkande,.,-

y ~ 
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Hälsingerådet 	 2016-03-16 

§ 223 	 Lokal upphandling av livsmedel - satsningar på 
livsmedelsbranschen i vår region 

Ylva Olovsson och Linda Elvestig, föreningen Matvärden deltar och pratar om 
hållbarhetsfrågor, offentlig upphandling och produktion lokalt av mat som 
konsumeras lokalt. 

Livsmedel är en multinationell vara, men sedan några år tillbaka ser man en ny 
trend, där företagare producerar lokalt för en lokal marknad. Konsumenters 
kunskap ökar. Det handlar om hur konsumenter beter sig. Handeln vill få in lokalt 
producerade livsmedel, spegla den produktion som äger rum lokalt, men det är 
upp till den lokala handlaren. Primärnäringen i länet är djur som betar och 
omvandlar foder till mjölk o kött. 

Det finns ett komplext samband mellan ekologiskt och lokalt. Om man som 
kommun vill upphandla en viss procent ekologisk mat, vad vet vi då om 
märkning? Offentlig upphandling driver utveckling. Kommunernas engagerade 
kostchefer arbetar med upphandling till offentlig verksamhet. Ju mer man vet om 
den lokala producenten, desto specifikare kan man vara i sin upphandling. Svensk 
lagstiftning när det gäller djurhållning är strikt. Svensk upphandling följer inte 
med, man upphandlar inte efter samma regler som man sätter för de egna 
producenterna. Matvärden jobbar nu med nästa upphandlingsunderlag, hjälper till 
med matchning mellan produktion och upphandling. 

Idag pågår ett arbete med att definiera europeiska gastronomiska regioner, då 
maten är en del av kulturen, som kan bidra till att utveckla turismen. 
Hälsingerådet kan stå värd för samtal med VD för EU:s gastronomiska regioner. 

Viktiga frågor att arbeta vidare med, är att Sverige saknar egen livsmedelsstrategi, 
har för dålig beredskap och låg egen produktionsnivå för att klara en kris. 

Hälsingerådets beslut: 

Hälsingerådet tackar för givande information och en första dialog om hur man kan 
arbeta med livsmedelsfrågor, lokalt, regionalt och nationellt, både för att utveckla 
näringen, öka den egna beredskapen vid kris, och bidra till turismutveckling. 

Ordförande Justerande 	 Utdragsbestyrkande 

'0 
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Hälsingerådet 	 2016-03-16 

§ 224 	 Hälsingeutbildning ekonomisk förening, översyn av 
uppdrag och stadgar 

Gerd Olsson ordförande, Kristoffer Lindberg ledamot och Maj-Lis Persson Glad 
administrativ chef deltar och informerar om föreningens uppdrag och verksamhet. 
Föreningens styrelse består av politiker från samtliga kommuner, och dess 
styrgrupp av skolchefer i kommunerna. Hälsinglands Utbildningsförbund är ny 
medlem i föreningen, och adjungerad i styrelsen. 

Under det senaste året har resonemang förts om att föreningens uppdrag behöver 
vidgas, att man kan hantera ett bredare spektrum av frågor än rena 
utbildningsfrågor och trycka mer på arbetsmarknadsfrågor, som går hand i hand 
med utbildningsfrågor. Andra tänkbara utvecklingsvägar är att utveckla 
föreningen till ett gemensamt projektkontor för Hälsingland. Hälsingerådet som 
styrelse? Hantera utvecklingsfrågor för mat där? 

Det är för närvarande mycket låg volym på verksamheten. Några projekt pågår: 

• 	 College Gävleborg, med Il parter. 
• 	 Distansbasår - ansökan pågår 
• 	 Opposing force "motkraft" , ska du stanna kvar eller? Med utgångspunkt i 

Lotta Svenssons forskning. 

Inför föreningens årsstämma som äger rum i Nordanstig 27/5, föreslås ändringar i 
stadgarna gällande §§ 4 och Il. Stadgar och ändringsförslag bifogas. 

Hälsingerådets beslut: 
Hälsingerådet uppdrar åt kommuncheferna att arbeta vidare med frågan i två steg; 
att se till att föreningens verksamhet fungerar, samtidigt som man funderar över 
hur man kan använda den plattform föreningen utgör. 

Återrapport till rådet efter sommaren . 

Ordförande Justerande 	 Utdragsbestyrkande 

~ 
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Hälsingerådet 	 2016-03-16 

§ 225 Storregion, utredning inför? 

Frågan om den kommande regionbildningen, och hur kommunernas 
representation gentemot den nya stora regionen ska se ut är aktuell, och frågan 
ställs om hur Hälsingerådet/hälsingekommunerna kan förbereda sig inför 
kommande beslut. 

Hälsingerådets beslut: 
Hälsingerådet beslutar att vid maj månads Hälsingeråd ha en kunskapsprocess 
omkring regionbildningen, och till detta möte bjuda in: 

• 	 regionrådet Eva Lindberg för information och samtal i frågan. 
• 	 Representanter, både förtroendevald och tjänsteman, från något av 

kommunförbunden, exempelvis v. Götaland. 

Ordförande Justerande 	 Utdragsbestyrkande 

S:;:; ~ 
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§ 226 Arbetsmarknad och integration, lägesavstämning 
kommunchefernas uppdrag 

Kommuncheferna arbetar, tillsammans med projektet KIVa med de uppdrag man 
fått från Hälsingerådet: 

- 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 förutsättning för möjlighet till arbete 

Nästa steg i arbetet med frågan om kompetenskrav, är att man fortsätter med 
problematisering av frågan. Arbetet med KIVa pågår, vilket även fortsättningsvis 
ska vara utgångspunkten, för att inte bygga upp parallella system runt samma 
fråga. 

Samarbete pågår på länsnivå när det gäller SFI, inom yrkes-SFI, där 
yrkesutbildning och språkundervisning sker samtidigt. 

En fråga att undersöka är om det är möjligt att organisera distansutbildning för 
SFI-lärare i Hälsingland? Man kan köpa uppdragsutbildning från ett lärosäte med 
examinationsrätt. Kommuncheferna arbetar vidare med frågan, återkommer till 
rådet. 

När det gäller frågan om körkort har kommuncheferna formulerat en 
uppdragsbeskrivning till HRJP A-cheferna . 

Hälsingerådets beslut: 
Hälsingerådet tackar för lägesavstämningen, och uppdrar även till 
kommuncheferna att undersöka möjlig distansutbildning för SFI-lärare. 

Ordförande Justerande Utdragsbes t yrkande 

y ~ 
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Hälsingerådet 2016-03-16 

§ 227 Hälsingegårdar, nuläge 

Ljusdals kommun rapporterar att beslut om ansökt projekt kommer inom kort, 
och att signalen runt ansökan är positiv. 

Man rapporteraräven om det pågående arbetet med att ta fram förvaltningsplaner 
för världsarvsgårdarna, där kommunernas åtagnaden för att uppfylla UNESCO:s 
krav skall framgå. 

Hälsingerådets beslut: 
Hälsingerådet tackar för informationen. 

Justerande UtdragsbestyrkandeOrdförande 

S; 
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Hälsingerådet 2016-03-16 

§ 228 Folkhälsoarbete i region Gävleborg och 
kommunerna 

Frågan om kommunernas folkhälsoarbete i relation till regionen är åter aktuell. 
Hållbarhetsnämnden i Region Gävleborg avser att besluta om långtgående 

förändringar i det avtal som reglerar relationen mellan region och kommuner i det 

gemensamma folkhälsoarbetet. Av det huvudalternativ som föreligger inför 

beslut, framgår att region Gävleborg avser att ta bort det ekonomiska stöd man 

idag lämnar till kommunerna. Enligt tidigare avtal framgår tydligt att avsikten 

med stödet har varit att bidra till finansiering av tjänster i kommunerna. I det 

aktuella förslaget till beslut motiveras indragningen av det ekonomiska stödet med 

att man inte har för avsikt att bidra till finansiering av tjänster i kommunerna. 

Länets folkhälsostrateger/samordnare har lämnat en skrivelse där man är kritiska 

till regionens planerade nedrustning av folkhälsoarbetet. 

Hälsingerådet beslut: 
Hälsingerådet beslutar att ställa sig bakom folkhälsostrategernas skrivelse, och att 

komplettera denna med ett eget yttrande till region Gävleborgs hållbarhetsnämnd. 

Pr.Qförande Jus terande Utdragsbestyrkande 

~ 
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Hälsingerådet 2016-03-16 

§ 229 Övriga frågor 

- Trafikverkets hastighetsgränser 

- Inköp Gävleborg, förbundsordning 


Trafikverkets hastighetsgränser 
Trafikverkets aviserade förändringar av hastighetsbegränsningar kommer att 
påverka Hälsingland negativt, som en begränsning av tillväxt och utveckling. 

Hälsingerådets beslut: 
Hälsingerådet beslutar att ge kommuncheferna i uppdrag att utforma en skrivelse 
som ställs till regionen och Trafikverket. 

Förbundsordning inköp Gävleborg. 

Hälsingerådets beslut: 
Kommuncheferna får i uppdrag att arbeta med frågan. 

Ordförande Justerande Utdrags bestyrkande 

~ 
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Hälsingerådet 2016-03-16 

§ 30 Mötets avslut 

Ordförande förklarade mötet avslutat. 


Nästa Hälsingeråd är 25 maj i Orbaden. 


Ordförande Justerande Utdragsbestyrkande 


