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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


Hälsingerådet 2015-01-28 

Tid och plats 
08 .20 - 12.00 Söderhamn Faxepark 

Paragrafer 
§§ 136 - 148 

Beslutande 
Marie Centerwall (S) Bollnäs (ordförande) 
Olov Nilsson Sträng (BP) Bollnäs 
Mikael Löthstam (S) Hudiksvall 
Caroline Schmidt (C) Hudiksvall 
Monica Olsson (S) Nordanstig 
Tor Tolander (M) Nordanstig 
Yvonne Oscarsson (V) Ljusdal 
Yoomi Renström (S) Ovanåker 
Sven Erik Lindestam (S) Söderhamn 
Magnus Svensson (C) Söderhamn 

Inte tjänstgörande ersättare 
Magnus Ludvigsson(C) Söderhamn 

Övriga deltagare 
Anders Johansson, Bollnäs kommun 
Bengt Friberg, Hudiksvalls kommun 
Christer Engström, Ovanåkers kommun 
Clas Rydberg, Ljusdals kommun 
Margareta Högberg, Söderhamns kommun 

Inga Malm, Hälsingerådet 

Pia Andersson, Hudiksvalls kommun, § 143 
Anette Forsblom, Ovanåkers kommun, § 143 

Utses att justera 
Sven-Erik Lindestam (S) Söderhamn 

Ordförande Justerande Utdragsbestyrkande 
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Hälsingerådet 2015-01-28 

Bifogas: 
- Ekonomisk rapport 
- Bildspel, gränsdragning hemsjukvård 
- Rapport från Ljusdals kommun, världsarv och vindkraft 
- Hälsingerådets arbetsområden 20 Il - 2014 

~terare 
Marie Centerwall, ordförande 

~ 
Sven-Erik Lindestam, justerande 

Ordförande Justerande Utdrags best yrkande 
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Hälsingerådet 2015-01-28 

Protokollet är justerat 

Ordförande Justerande U tdrags bes t yrkande 
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Hälsingerådet 2015-01-28 

Innehållsförteckning 

§ 136 Mötets öppnande 

§ 137 Val av justerande 

§ 138 Föredragningslista 

§ 139 Föregående protokoll 

§ 140 Svar från Migrationsverket 

§ 141 Trafik på Stambanan, fortsatt bevakning av frågan 

§ 142 Världsarv och vindkraft, fortsatt bevakning av frågan 

§ 143 Samverkan och gränsdragning, kommun - region, exempelvis hemsjukvård. 

§ 144 Arbetsområden för Hälsingerådet 2015 - 2018 

§ 145 Ekonomisk rapport 

§ 146 Rapporter. Samordning under 2015 

§ 147 Presidium för mandatperioden 

§ 148 Nästa Hälsingeråd 

§ 149 Övriga frågor 
- Inbjudan till hovet 
- Turism 
- Samråd med Gästrikerådet 
- Polisfrågor 

§ 150 Mötets avslut och nästa möte 

Ordförande Justerande Utdragsbestyrkande 
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Hälsingerådet 2015-01-28 

Mötets öppnande 

Ordförande Marie Centerwall hälsade Hälsingerådet välkommet till Söderhamn 
och förklarade mötet öppnat. 

Ordförande Justerande Utdragsbestyrkande 
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Hälsingerådet 2015-01-28 

§ 137 

Val av justerande 

Sven-Erik Lindestam, Söderhamn, utsågs att justera dagens protokoll. 

Ordförande Justerande Utdragsbestyrkande 
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Hälsingerådet 2015-01-28 

§ 138 

Föredragningslista 

Den föreslagna föredragningslistan godkändes. Övriga frågor: 
- Inbjudan till hovet 
- Turism 
- Samråd med Gästrikerådet 
- Ny polisorganisation, deltagande vid Hälsingerådet 

Ordförande Justerande U td rags bes t yrkande 
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Hälsingerådet 2015-01-28 

§ 139 

Föregående protokoll 

Ordförande redogjorde för föregående mötes protokoll. Protokollet är justerat och 
publicerat på Hälsingerådets hemsida. 

Hälsingerådets beslut: 


Hälsingerådet lägger protokollet till handlingarna. 


Ordförande Justerande Utdragsbestyrkande 
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Hälsingerådet 2015-01-28 

§ 140 

Svar från Migrationsverket 

I slutet av november gick en skrivelse från Hälsingerådet till Migrationsverkets 
generaldirektör Anders Danielsson och J ustitie- och migrationsminister Morgan 
Johansson där Hälsingerådet påtalar den svaga kommunikationen med 
kommunerna vid planering och etablering av asylboenden. Ordförande uppdaterar 
Hälsingerådet i att svar har kommit från Migrationsverkets generaldirektör, att 
Migrationsverket uppger att man har ambitionen att ta större hänsyn till 
kommunerna vid etablering framledes. 

Hälsingerådet kan efterfråga svar från minister o departement, och påtala behovet 
av fungerande dialog mellan nivåer, mellan kommun och staten. 

Hälsingerådets beslut: 
Hälsingerådet gör en skrivelse till ansvarig minister där Hälsingerådet dels 
efterfrågar svar på tidigare skrivelse, dels initierar en fördjupad dialog med 
departementet i den aktuella frågan. 

Ordförande Justerande Utdrags best yrkande 
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Hälsingerådet 2015-01-28 


§ 141 

Trafik på Stambanan, fortsatt bevakning av frågan 
Vid föregående Hälsingeråd lyftes frågan om Trafikverkets planer att ställa in 
trafik på Stambanan ett antal timmar per dygn samt flera hela veckor för 
underhållsåtgärder, ett så kallat servicefönster. 

En träff har ägt rum, mellan Trafikverket, region Jämtland och region Gävleborg 
samt representanter från berörda kommuner. En skrivelse från 15 kommuner och 
två län har gått iväg, där man trycker på att berörda kommuner inte accepterar 
stängning dagtid. Stoppet kan innebära att man stänger banan upp till 6 timmar 
per dygn. 

Hälsingerådets beslut: 
Att efterfråga aktivitet och nuläge gällande Servicefönster hos regionen. Fortsätt 
bevaka frågan. 

Ordförande Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 142 

Världsarv och vindkraft, fortsatt bevakning av frågan 
Vid föregående möte diskuterade Hälsingerådet kommunernas omsorg om 
världsarvet Hälsingegårdar i relation till fortsatt vindkraftsetablering. Ljusdals 
kommun har haft kontakt med ICOMOS, som är rådgivande organ till Unesco i 
frågan. Om vindkraftsetablering sker på ett sätt så att vindkraftverk syns från 
världsarvsgårdar, kan det påverka Hälsingegårdarnas status som världsarv. 

Hälsingerådets beslut: 
Frågan behöver fortsatt bevakas av Hälsingerådet. 

Rapport från Ljusdals kommun bifogas. 

Ordförande Justerande Utdragsbestyrkande 
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Hälsingerådet 2015-01-28 

§ 143 

Samverkan och gränsdragning, kommun - region 
Hälsingerådet har bjudit in Pia Andersson, social- och omsorgschef Hudiksvalls 
kommun, och Anette Forsblom, socialchef Ovanåkers kommun, för att informera 
om samverkan och gränsdragning mellan kommun och region, med särskilt fokus 
på hemsjukvård. 

Hemsjukvården innehåller ett antal komplicerade delområden , verksamheten 
behöver utvärderas och fortsätta att arbetas med , men det är viktigt att få redan 
överenskomna områden att fungera effektivt. Befintligt avtal förlängs ett år för att 
utvärdering ska kunna ske. Hemsjukvården har varit och är kostnadsdrivande för 
kommunerna. 

Hälsingerådets beslut: 
Hälsingerådet tackar socialcheferna för informationen. 

Bildspel bifogas. 

Ordförande Justerande U tdragsbes t yrkande 
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Hälsingerådet 2015-01-28 

§ 144 

Arbetsområden för Hälsingerådet 2015 - 2018 
Hälsingerådet tog inför mandatperioden 2011-2014 fram ett utvecklingsprogram 
som innehåller en rad delområden; utbildning, verksamhetssamverkan, 
omvärldsanalys, näringsliv, infrastruktur och kultur/turism. Rådet behöver avsätta 
tid för att diskutera strategier för den nya mandatperioden. 

Hälsingerådets beslut: 
Strategidiskussioner planeras in i anslutning till nästa Hälsingeråd. 

Utvecklingsprogram för Hälsingerådet 20 Il - 2014 bifogas. 

Ordförande Justerande Utdragsbestyrkande

r-eC y 
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Hälsingerådet 2015-01-28 

§ 145 

Ekonomisk rapport 
En ekonomisk rapport för 2014 lämnades. 

Hälsingerådets beslut: 
Den ekonomiska rapporten godkändes. 


Rapporten bifogas. 


Ordförande Justerande Utdragsbestyrkande 
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Hälsingerådet 2015-01-28 

§ 146 

Rapporter. Samordning 2015 

Hälsingerådets presidium har enligt beslut 2014-03-26, § 88, delegation på att utse 
samordnare. Ordförande Marie Centerwall rapporterar att Inga Malm kommer att 
fortsätta som samordnare under 2015. 

Utdrags bestyrkande Ordförande 

ter 
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Hälsingerådet 2015-01-28 

§ 147 

Presidium för Hälsingerådet, princip och val 

Hälsingerådets princip för tillsättande av presidium är att presidiet utses av 
Hälsingerådet för en mandatperiod. Ordförande ska vara kommunstyrelsens 
ordförande och vice ordförande ska representera oppositionen i sin kommun. 
Ordförande och vice ordförande ska representera olika kommuner. 

Hälsingerådets beslut: 
Hälsingerådet beslutar att för mandatperioden 2015 - 2018 utses Sven-Erik 
Lindestam, Söderhamn till ordförande och Caroline Schmidt, Hudiksvall till vice 
ordförande. 

Ordförande Justerande Utdragsbestyrkande 
\)te fr 



17 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Hälsingerådet 2015-01-28 

§ 147 

Övriga frågor 
- Inbjudan tiU hovet 
- Turism 
- Samråd med Gästrikerådet 
- Polisfrågor 

Inbjudan till hovet 
Mikael Löthstam, Hudiksvall, lyfter frågan om att Hälsingerådet bjuda in Hovet 
för att presentera exempelvis entreprenörskap och unga företagare i Hälsingland. 
Hälsingerådet kan planera detta inför 2016. 

Kommuncheferna får i uppdrag att arbeta med frågan . 

Turism 
Yoomi Renström, Ovanåker, rapporterar om nuläget, där Hälsingland turism har 
fått regionens uppdrag att genomföra förstudie för hur organisationen ska passa in 
i regionens Exit-modell. Hälsingland turism har årsstämma i maj, där man tar 
ställning tiU organisationens fortlevnad. Det bokningssystem som Hälsingland 
turism har skapat kan föras över till regionens system, för att företagarna inte ska 
tappa service. Yoomi Renström följer upp frågan med regionen. Frågan om 
Hälsingland turism läggs i agendan vid kommande möte i Hälsingerådet. 

Samråd med Gästrikerådet 
Hälsingerådet har vid ett flertal tillfällen lyft frågan om behovet av utökad 
samverkan mellan kommunerna i regionen. Hälsingerådet bjuder in 
gästrikekommunerna till ett gemensamt möte. 

Polisfrågor 
Monica Olsson, Nordanstig, har haft en träff med polischefen i Gävleborg, som 
gärna vill komma till Hälsingerådet och presentera sin nya organisation. Vid detta 
tillfälle kan det också beredas utrymme för frågor om kommunperspektivet i den 
nya polisorganisationen. Samordnaren bjuder polischefen in till maj månads möte. 

Ordförande Juste@nde Utdrags bestyrkande !CC
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Hälsingerådet 2015-01-28 

§ 148 

Mötets avslut 
Ordförande Marie Centerwall avslutade mötet. 

Nästa Hälsingeråd är 17 mars, i Orbaden . I samband med detta läggs tid för 
strategisk planering, med start på eftermiddagen 16 mars. 

Bilagor: 

Bilaga 1 Ekonomisk rapport 
Bilaga 2 Bildspel, gränsdragning, hemsjukvård 
Bilaga 3 Rapport från Ljusdals kommun, världsarv och vindkraft 
Bilaga 4 Hälsingerådets arbetsområden 2011 - 2014 

Ordförande Justerande Utdragsbes t yrkan de 
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Bilaga 1 Ekonomisk rapport 

2014 - sammandrag 

Hälsingerådet 
Belopp i tusental kronor 

Budget 

2014 
Redovisning 

2014 

Ingående balans 73,3 73,3 

Intäkter 
Medlemsavgifter 

Stipendium 


Summa intäkter 
Kostnader 

Personal 

Lokaler 

Sammanträden, konferenser 

Stipendium 

Porto, telefon, div mtrl 

Kopiering 

Resor, bilhyror 

Inventarier 


511,0 

-460,0 
-12,0 
-28,0 

0,0 
-6,0 
-1,0 
-3,0 
-1.0 

Summa kostnader -511 ,O 

Arets resultat 0,0 

511.0 511,0 
0,0 

511,0 

-330,5 
0,0 

-20,5 
0,0 

-12,5 
0,0 

-2,0 
0,0 

-365,5 

145,5 

Utgående balans 73,3 218,8 

Ordförande Justerande Utdrags bestyrkande 
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Hälsingerådet 2015-01-28 

Bilaga 2 Gränsdragning hemsjukvård, innehåll i bildspel 

Kommunal hemsjukvård 
i ordinärt boende 

Hemsjukvård 

• Med hemsjukvård avses Med hemsjukvård avses hälso- och 
sjukvård när den ges i patientens bostad eller motsvarande och 
som är sammanhängande över tiden. 

Förutsättningen för att få tillgång till hemsjukvård är att patienten själv 
eller med assistans inte kan ta sig hälsocentralen och/eller att 
bedömningen vid vårdplanering är att hemsjukvårdsbesök ger ett 
mervärde för vårdens resultat. 

• Insatserna räknas som hälso- och sjukvård 
• Insatserna ges under minst 2 veckor 
• Patienten kan inte ta sig till hälsocentralen, Patienten är över 18 år 
• Vård- och omsorgsplanering ska upprättas före insättande av 

insatser. 

Vårdplanering 

Hembesök i öppenvård 

Kommunens hemsjukvård ansvarar för alla hemsjukvårdsbesök hos 
patienter inskrivna i kommunens hemsjukvård såväl planerade insatser 
som oplanerade 

Landstinget har fortsatt ansvar för hembesök hos patient som inte är 
inskriven i hemsjukvård 

• Lagstyrt 
• SOFS 1997:14 
• Finns avtal 

Egenvård 

Ordförande Justerande Utdrags bes t yrkande 

ffC ~ 
r



21 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Hälsingerådet 2015-01-28 

Palliativ vård 

Kommunen ansvarar tör allmän palliativ vård i ordinärt och särskilt 
boende för patient som är inskriven i hemsjukvård. 

Exempel på ej växlat 

• Dietister 
• Vårdhygien 
• Logopeder 
• Psykologer 
• Hembesök i öppenvård, oplanerade hembesök 
• Utomlänspatienter 
• Asylsökande 
• LSS, rehab, 
• Specialhjälpmedel 
• Hemsjukvård tör barn och unga 

Ordförande Justerande U tdrags bestyrkande 
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Hälsingerådet 2015-01-28 

Bilaga 3 Rapport från Ljusdals kommun, världsarv och vindkraft 

PM angående Hälsingegårdar och Världskulturarv 

Frågan gäller vilken risk vårt världskulturarv, med dess sju gårdar i fyra 
kommuner, löper med anledning av planerade vindkraftsetableringar i gårdarnas 
närhet. Två gårdar är för närvarande i fokus, Gammelgården i Fågelsjö, Ljusdals 
kommun och Gästgivars i Bollnäs kommun. 

UNESCO beslutar solitärt om vilka objekt som skall berikas med statusen av att 
vara ett världskulturarv . Besluten fattas i samband med dess internationella 
kommittes årliga sammaträde. I kommitten ingår representanter för 21 länder, 
dock för närvarande ej Sverige. Detta organ har också möjligheten att åtterta 
utnämningar. 

Den relativt fristående organisationen ICOMOS, vilken finns såväl nationellt som 
internationellt, har ett rådgivande förhållande till UNESCOs internationella 
kommitte och förebereder ärenden av det aktuella slaget. Vid fråga till en 
representant för svenska ICOMOS blir det dock tydligt att relationen inte är helt 
tydlig och greppbar. Men den finns och ICOMOS har betydelse. 

Riksantikvarieämbetets (RAÄ) har i sammanhanget rollen att bevaka att svensk 
lagstiftning följs i relevanta delar samt, om fråga kommer från UNESCO, att 
världskulturarvet inte riskerar lida skada på grund av förändringar i förhållande 
till dess situation vid utnämningen. Enligt RAÄ anstränger man sig för att 
försvara och skydda de svenska världskulturarven. 

RAÄ har beställt en rättsutredning med avsikt att klargöra relationen me]]an 
svensk lag och UNESCO. 

Vid båda de aktuella gårdarna är det vindkraftverk på sikthåll som kan vara 
anledningen tiJ] en eventuell skada på de värden som kvalificerat objekten för 
utnämningen till världskulturarv. Vid skada på en av gårdarna kan, enligt uppgift, 
hela världskulturarvet falla då gårdarna utgör ett gemensamt kulturarv. 

För att frågan överhuvudtaget skall bli aktuell krävas att en anmälan om skada 
lämnas till UNESCO. Det är sannolikt att en sådan skulle komma att lämnas i våra 
fall. UNESCO inleder då, med underlag från ICOMOS och RAÄ, en 
undersökning för att komma fram till om skadan påverkar värdet av de aktuella 
objekten. 

Att i förväg få en bedömning på huruvida en planerad vindkraftsetablering kan 
komma att leda till att UNESCO beslutar återta en utnämning förefaller vara 
omöjligt. Dessutom föregås normalt ett åteltagande av fleråriga påpekanden från 
UNESCO. Regelverket kan betecknas som abstrakt varför mycket faller på de 21 
personerna i kommitten. 

Ordförande Justerande Utdrags best yrkande ..--
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Hälsingerådet 2015-01-28 

I fallet Gammelgården, Fågelsjö, har Härjedalens kommun, där etableringen 
skulle ske, ursprungligen godkänt densamma. Kommunen äger veto, vdket man 
inte valt att utnyttja. Detta beslut kan ej tas tillbaka. Efter yttrande från bland 
andra Länsstyrelsen i Gävleborg och RAÄ har man sedermera i senare skrivelse 
förändrat sin uppfattning i riktning mot avslag. Denna senare förändring har dock 
i sammanhanget endast informell betydelse. Ljusdals kommun har självfallet i sitt 
yttrande avvisat etablering. 

Undertecknad kan ej beskriva situationen vid Gästgivars i Bollnäs. 

En parallell situation pågår för närvarande i Frankrike. Vindkraftverk har byggts 
ca 9 km från den världsberömda ön Mont Saint Michel. UNESCO har under flera 
års tid varnat utan att dra tillbaka utnämningen. Däremot finns exempel från bl a 
Tyskland där återtaganden gjorts. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att situationen är mycket komplex, 
huvudsakligen beroende på avsaknad av tydliga regler/förutsättningar. Intrycket är 
att ingen vågar eller kan göra en bedömning. 

För vår del blir därmed avgörandet om man skall godkänna vindkraftsetablering 
inom sikthåll från en av våra gårdar oerhört svårt, närmast chansartat. 

Informationen har lämnats av Maria Wikman, RAÄ, och Jan-Gunnar Lindgren, 
Svenska ICOMOS. 

Ljusdals kommun 

Claes Rydberg 

Ordförande Justerande Utdragsbestyrkande 
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Bilaga 4 Utvecklingsprogram Hälsingerådet 2011-2014 

eomra UtbOld oD l °de z nzng 
Utvecklingsområde Aktivitet Ansv Klart 
Gymnasiesamverkan • Förslag presenterat 

om samverkans
former för HR om 
gymnasie-samverkan 
i Hälsingland 

Bengt Fl 
Margareta 
H 

120321 

• Idediskussion med 
ekonomiska 
föreningen 
Hälsingeutbildning 

120515 

• Ärendet behandlas 
av HR 

130116 

• Beslut i rådet 
beräknas ske mars 
2013 

130327 

• Beslut om st yr- och 
projektledning 

130327 

Vuxenutbildning • Se ovan 

Ordförande Justerande Utdragsbestyrkande 



25 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Hälsingerådet 2015-01-28 

Delområde Verksamhetssamverkan 
Utvecklingsområde Aktivitet Ansv Klart 
PA-samverkan • Utredning om PA-

samverkan pågår. 

• Utredning redovisad 

• Beslut i rådet 
beräknas mars 2013 

Kc 120831 

120131 

130116 

Förstudie kring 
samverkansområden 

• Förslag presenteras 
vid HRs 
sammanträde i sept 

• Samverkansområden 
redovisade 

120831 

121031 

E-tjänster i 
Hälsinge
kommunerna 

• Redovisning av resp 
kommuns 
tjänsteutbud för HR 

Kc 111214 

• Frågan har övergått 
till Regionförbundet 

.. IdDle omra mvar le sana~s 

Utvecklingsområde Aktivitet Ansv Klart 
120314 

120905 

Analyser 
konsekvenserna för 
Hälsinge
kommunerna av 
omvärlds
förändringar 

• Underlag för 
omvärldsanalys 
framtaget 

• Presentation av 
försla~ för HR 

Kc 

• Idediskussion med 
koppling till 
verksamhets-planen 

121211
12 

Ordförande Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dleomra e aringstiV 
Utvecklingsområde Aktivitet Ansv Klart 
Hästnäringen • Information har 

givits till HR av 
Mariana Femling 
111026 

• 
Finansieringen av 
Hälsinglands turism 

• Finansiering 2013 
2015, beslut i 
samtliga kommuner 

1212 

Delområde Infrastruktur 

Utvecklingsområde Aktivitet Ansv Klart 
Trönödiagonalen • Utredning framtagen 

av föreningen för 
Bergslags
diagonalen. 
Redovisad för HR 

121031 

OKB • 
N Stambanan • Information Billy 

Eng 
130522 

Vindkraft • Rapport Söderham 
Bollnäs - Ovanåker 
gemensamt tillägg 
öp 

Avfallsutredning • Utredning 
(Styrgrupp Roland 
Bäckman, Sven-Erik 
Lindestam, Hans 
Jonsson) 

Allmänt 
kapacitetsutredning, 
länsplan, nationell 
plan 

• 130327 
130522 

Ordförande Justerande Utdragsbestyrkande 
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Delområde Kultur/Turism 
Utvecklingsområde Aktivitet Ansv Klart 
Hälsingegårdar • V ärIdsarvsi n vi gning 130525 

2012-08-15 

2013-03-27 


Ordförande Justerande Utd rags bes t yrkande 




