
Hälsingerådet Protokoll 1 (15)

Sammanträdesdolum
2013 -09-04

Plats och tid:

Förtroendevalda:

Övriga deltagare:

Utses att justera:

Justeringens plats
och tid:

U nderskMter:

Sekreterare:

Ordförande:

Kungsholmen, Segersta, Bolln~is kommun
09.00-12-00

Beslutande:
Marie Centerwall (s), Bollnäs
(ordförande)
Ingvar Persson (m), Bollnäs
Caroline Schmidt (c),
l-Iudiksvall
Roland Bäckman (s), Ljusdal
Monica Olsson (s), Nordanstig
Stig Eng (c), Nordanstig
Yoomi Renström (s), Ovanåker
Sven-Erik Lindestam (s),
Söderhamn
Annika Persson (fp),
Söderhamn
Björn Mårtensson (c),
Ovanåker

Kjell Öhrström, Bollnäs kommun
Bengt Friberg, I-Iudiksvalls kommun
Claes Rydberg, Ljusdals kommun
Tommy Staaf, Nordanstigs kommun
Christer Engström, Ovanåkers kommun
Margareta 1-lögberg, Söderhamns kommun
Kerstin Oremark (samordnare), 1-lälsingeradet
Christina Forsberg § 42
Monica Järnkvist~ 43
Martin Askne § 44
Ivar Renngård § 44
Jonas Dahlström §48

Paragrafer: §~40-
50

Kerstin Oremark

kccca~ ~oJ~ny~v~
Mane Centerwa (s), Bollnas

Utdragsbesfyrkande:



Hälsingerådet Protokoll 2 (15)

Sommantrödesdaturn
20 13-09-04

Justerande: Stig Eng (c~, Nordanstig

Utdrogsbestyrkande:



Hälsingerådet Protokoll 3 (15)

Samrnonträdesdotun,
20 13-09-04

Bevislanslag
Protokollet är justerat.

Förvaringspkits för protokollet
1 Iudiksvalls kommun

Underskrift

Kerstin Oremark

Uldrogsbestyrkande:



Hälsingerådet Protokoll 4 (15)

Sommantrödesdahjm
20 13-09-04

Innehålisförtec kning

~ 40 Föregående protokoll 5

~ 41 Genomgång av föredragningslistan 6

~ 42 Polisen om sommaren, rekryteringsläget, distansutbildning m.m. 7

% 43 Turismen i Hälsingland 8

§ 44 Movexum; Innovationstillväxt 1 Hälsingland 9

~ 45 Information från Bollnäs kommun 10

§ 46 Utbildningsförbund, gymnasium och vuxenutbildning 11

~ 47 PA(HR)-samverkan 12

~ 48 Fiber Optic Valley, Ett regionalt styrkeområde 13

§ 49 Ekonomisk rapport 14

~ 50 Övriga frågor och avslut 15

Justerandes Utdragsbestyrkonde:
sign:

Delges:



Hälsingerådet Protokoll 5 (15)

Sommanködesdatum
20 13-09-04

§ 40 Föregående protokoll

Protokoll fran den 22 maj 2013 läggs till handlingarna.

Justerandes Utdrogsbestyrkande:
sign:

Delges:



Hälsingerådet Protokoll 6 (15)

Sommontrödesdatum
20 13-09-04

§ 41 Genomgång av föredragningslistan
Föredragningslistan godkänns med tillägg av information om ny ersättare i
1-lälsingerådet (övriga frågor).

Justerandes Utdrogsbestyrkande:
sign:

Delges:

/LCSt



Hälsingerådet Protokoll 7 (15)

Sammantrödesdaftim
20 13-09-04

§ 42 Polisen om sommaren, rekryteringsläget,
distansutbildning m.m.

Länspolismästare Christina Forsberg informerar om polisens verksamhet.
Rekryteringsläget är gott vad avser vissa personallcategorier som t.ex. analytiker och
utredare medan det är svarare att rekrytera poliser.

1 princip har situationen varit godtagbar under sommaren även om bemanningen av
naturliga skäl varit lägre än under övriga aret. Händelsestyrd verksamhet, evenemang
och grov brottslighet har fått lov att prioriteras.

Polisens uppdrag har kontinuerligt utökats och generationsväxlingen är tydlig.
Storstadsregionerna lockar de unga poliserna, men sannolikt kan den nya
organisationen som träder i kraft från januari 2015 (en sammanhallen polismyndighet)
underlätta rekryteringen till mindre kommuner.

Att distansutbildningen till poliser förlades till Söderhamn under nagra ar berodde pa
uppdraget att utöka antalet poliser med 20 000 nya tjänster. En förutsättning för att
kunna genomföra distansutbildning är att finansiering sker med egna medel inom
given budget.

Grundutbildningen till polis genomförs idag i Växjö och Umea. Utbildningen ska i
framtiden ocksa förläggas till en tredje utbildningsort i Mälardalsregionen, som ännu
inte är beslutad. Det finns förutsättningar för att den orten skulle kunna bli Uppsala,
vilket Christina Forsberg anser skulle gynna regionen patagligt.

Hälsingerådets beslut

Hälsingerådet tackar för informationen och kommer att i samrad med polisen och
högskola/universitet sc över möjligheten att få till stånd distansutbildning i landskapet.

Justerandes Utdragsbestyrkande:
sign:

Detges:



Hälsingerådet Protokoll 8 (15)

Sommanirädesciatum
20 13-09-04

§ 43 Turismen i Hälsingland

Monica järnkvist, Region Gävleborg informerar och redovisar statistik över
besöksnäringens utveckling i Hälsingland och länet. Den årliga tillväxten i riket
beräknas vara ca 3 % per år fram till år 2030. Exportviirdet ökade med 7,5 O o under ar
2012. Turismen omsatte förra året ca 276 miljarder kr i Sverige. Det finns en stor
utvecklingspotential för både Sverige, länet och landskapet eftersom kännedomen om
Sverige, enligt en stor undersökning som gjorts, generellt är lag.

Av en webbenkät som riktats till utländska besökare framgar att länet i hög grad
förknippas med begrepp som bl.a. natur, kyla, berg samt hav och alternativa resmal
anges till Dalarna, Lappland, Kanada och Norge. Det som upplevs mest positivt är
naturen.

Den största relativa ökningen av utländska besökare star Holland och Finland för.

Antalet årsverken i länet inom turismnäringen är ca 5 800.

Hälsingerådets beslut

Hälsingerådet förklarar sig informerat och tackar för informationen.

Juslerandes Utdragsbeslyrkande:
sign:

Delges:

SL



Hälsingerådet Protokoll 9 (15)

Sammanträciesdotum
2013-09-04

§ 44 Movexum; lnnovationstillväxt Hälsingland
Martin Askne och Ivar Renngard presenterar Movexums inkubatorverksamhet. 1 de
flesta av länets kommuner finns idag ett eller flera företag i inkubatorn. Företagen
befinner sig i olika stadier och indelas därför i Pre lab., Business lab., Business
accelerator samt Alumni. Det är olika steg fran t.ex. de inledande med bolagsbildande
och att upprätta aff’ärsplaner till att använda företagsinkubatorns stöd för att hitta
kunder, skydda produkten, skapa nätverk och finansiella kontakter.

Malsättningen är att rankas som en av de 5 bästa i landet. Idag är inkubatorn rankad
bland en av de 15 bästa. Samhällsinsatsen för de företag som genomgår alla stadier i
inkubatorn är i medeltal ca en halv miljon kr/företag. Av de ca 25 tal bolag som finns i
inkubatorn återfinns hälften i Hälsingland. Idag finns samtliga hälsingekommuner
utom Nordanstig med som finansiärer.

Hälsingerådets beslut

Hälsingerådet förklarar sig informerat och tackar för informationen.

Justerandes Utdragsbestyrkande:
sign:

Delges:



Hälsingerådet Protokoll 10 (15)

Sammcintrödesciotum
20 13-09-04

§ 45 Information från Bollnäs kommun
Kommunstyrelsens ordförande Marie Centerwall återknyter till den presentation av
Kungsholmen som värden Erik Östlund tidigare givit. Kungsholmen ligger i Segersta,
en tätort med ca 300 invanare. Tätorten har bl.a. skolaQåg och mellanstadier),
livsmedelsaffiir och restaurang. Skolan är föremal för diskussion och intresse finns att
omforma den till friskola.

Jvsteroncies Ufcirogsbestyrkande:
sign:

Delges:



Hålsingerådet Protokoll 11 (15)

Sammanfrödesdatum
20 13-09-04

§ 46 Utbildningstörbund, gymnasium och vuxenutbildning
Kommunchef Bengt Friberg beskriver planeringsarbetet för det gemensamma
utbildningsförbundet. Ett styrgruppsmöte och nagra möten mcd skoicheferna har
genomförts och inbjudan har skickats ut tifl”kick off” den 24/9 cm. En expert med
erfarenhet fran motsvarande uppdrag har kopplats till projekdedningsgruppen och
rekrytering av projektiedare pågår. Styrgruppen har upprättat direktiv som redovisas.

Hälsingerådets beslut

Hälsingeradet tackar för informationen.

Justerandes Utclragsbestyrkande:
sign:

Delges:



Hälsingerådet Protokoll ~ (15)

Somrnanfrädesdatury,
2013-09-04

§ 47 PA(HR)-samverkan

Kommunchef Christer Engström redogör för arbetet med gemensam P \(HR~
funktion. Ett möte har genomförts med personaicheferna där framtaget maldokument
diskuterats. Rekrytering av projekt-ledare pagår, men sannolikt kan projektet intc
förväntas bli operativt förrän i januari 2014.

Hälsingerådets beslut

Hälsingeradet tackar för informationen och accepterar en tidsförskjutning i projektet
enligt föredragandes beskrivning.

Justeroncies Utdrogsbestyrkande:
sign:

Delges:

st



Hälsingetådet Protokoll 13 (15)

Sammcinträclesdatijm
20 13-09-04

§ 48 Fiber Optic Valley - Ett regionalt styrkeområde
VD jonas Dahlström informerar om den innovations- och tillväxtfrämjande
verksamhet som bedrivs i bolaget och i bolag som på olika sätts knyts till Fiber Optic
Valley (FOV).

Fiber Optic Valley har ett nationellt uppdrag att stärka och utveckla innovationsmiljön
bl.a. genom Vinnovas satsning. Bolaget verkar inom området bredband, innovativt
ledarskap och sensorteknologi och i Triple Helix konstellation med företag, offentlig
verksamhet och akademi.

Finansiärer för närvarande är Vinnova, Region Gävleborg och EU.

Nagra viktiga samarbetspartners är Ericsson där FOV medverkat i jämställdhersarbete,
Sensair med sensorer i gruvdrift samt HAWC international med efterproduktion av
film.

Hälsingerådets beslut

l-lälsingcrådet tackar för informationen.

Justerondes Ufdrogsbeslyrkande:
sign:

Delges:



Hälsingerådet Protokoll 14 (15)

Sammanträdosciatum
20 13-09-04

§ 49 Ekonomisk rapport
Kerstin Oremark ger en ekonomisk rapport för verksamheten fram to m den 31
augusti 2013. IKostnader som härrör utbildningssamverkan läggs i eget projekt inom
Hudiksvalls kommun. Utdebitering sker i särskild ordning av dessa kostnader.

Hälsingerådets beslut

Hälsingerådet tackar för informationen och godkänner att särskild utdebitering av
kostnader som föranleds av utbildningssamverkan görs.

Justerandes Utdragsbestyrkande:
sign:

Delges:



Hälsingerådet Protokoll 15 (15)

Sommonträdesdatum
20 13-09-04

§ 50 Övriga frågor och avslut
Ny ersättare Hälsingerådet

Ordförande Marie Centerwall informerar att Hudiksvalls kommun utsett Susanne
Östh (s) till ny ersättare efter Bente Sandström (s), som avsagt sig uppdraget.

Avslut

Ordförande avslutar sammanträdet och hälsar Hälsingeradet välkommen till nästa
sammanträde som sker i Orbaden den 23 oktober 2013.

Justerandes Utdrogsbestyrkonde:
sign:

Delges:


