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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


Hälsingerådet 2014-12-10 

Tid och plats 
08.30 - 12.00 Järvsöbaden 

Paragrafer 
§§ 123 - 135 

Beslutande 
Marie Centerwall (S) Bollnäs, (ordförande) 
Ingvar Persson (M) Bollnäs 
Mikael Löthstam (S) Hudiksvall 
Caroline Schmidt (C) HudiksvalJ 
Monica Olsson (S) Nordanstig 
Stig Eng (C) Nordanstig 
Håkan Englund (S) Ovanåker 
Björn Mårtensson (C) Ovanåker 
Sven-Erik Lindestam (S) Söderhamn 
Magnus Svensson (C) Söderhamn 
Leif Persson (S) Ljusdal 

Övriga deltagare 
Gun Hedlund, Bollnäs kommun 
Bengt Friberg, Hudiksvalls kommun 
Fredrik Pahlberg, Nordanstigs kommun 
Christer Engström, Ovanåkers kommun 
Margareta Högberg, Söderhamns kommun § 
Clas Rydberg, Ljusdals kommun 

Utses att justera 
Magnus Svensson (C) Söderhamn 

Ordförande Justerande Utdragsbestyrkande

lee lx6 
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Inga Malm, sekreterare 

Marie Centerwall, ortff'Ofande 

~{f/~

Magn'us Svenss~ 

Ordförande Justerande Utdragsbestyrkande 

)fe 
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Protokollet är justerat. 

Förvaringsplats för protokollet 
Hudiksvalls kommun 

Inga Malm 

Ordförande J lIsterande Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Hälsi ngerådet 2014·12·10 

Innehållsförteckning 

§ 123 Mötets öppnande 

§ 124 Val av justerande 

§ 125 Föredragningslista 

§ 126 Föregående protokoll 

§ 127 Gemensam HR, beslut. Gäller Bollnäs, Nordanstig, Ovanåker och 
Söderhamn 

§ 128 Integrationsfrågor, skrivelse till departementet 

§ 129 Världsarv och vindkraft. 

§ 130 Ekonomisk rapport 

§ 131 Mellankommunala frågor, rapport från kommuncheferna 

§ 132 Representation i FINSAM 

§ 133 Övriga frågor 
- Trafik på Stambanan 


§ 134 Nästa Hälsingeråd, sammanträdesplan och finansiering 


§ 135 Mötets avslut 


Ordförande Justerande Utdrags best yrkande 

~ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Hälsingerådet 2014-12-10 

Dnr Dpl 
§ 123 Mötets öppnande 

Marie Centerwall hälsade Hälsingerådet välkommen till Järvsöbaden och 
förklarade mötet öppnat. 

Ordförande Justerande Utdragsbestyrkande 

M ~ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Hälsi ngerådet 2014-12-10 

§ 124 Val av justerande 

Magnus Svensson, Söderhamn, utsågs att justera dagens protokoll. 

Justerande Utdragsbestyrkande 

!Id 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Hälsingerådet 2014-12-10 

§ 125 Föredragningslista 

Den föreslagna föredragningslistan godkändes. En övrig fråga anmäldes, om 
trafik på Stambanan. 

Ordförande Justerande Utdragsbestyrkande 

/({ 
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Hälsingerådet 2014-12-10 

§ 126 Föregående protokoll 

Ordförande redogjorde för föregående mötes protokoll. 

Hälsingerådets beslut: 

Hälsingerådet lägger protokollet till handlingarna. 

Ordförande Justerande U tdrags bes t yrkande 

ffC Jb 



9 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Hälsingerådet 2014-12-10 

§ 127 Gemensam HR 

Arbetet 

Hälsingerådets beslut: 

Hälsingerådet beslutar i enlighet med föreliggande förslag , att rekommendera 
kommunerna Bollnäs, Nordanstig, Ovanåker och Söderhamn att besluta att 

- Bilda en gemensam organisation för HR-området från och med 2016-01-01 och 
därmed överföra HR-funktionen inklusive löneadministration till denna 
organisation. 

- Organisationen ska ingå som del i Kommunalförbundet södra Hälsingland under 
namnändring till Kommunalförbundet Hälsingland. 

- Rekommendera Kommunalförbundet Hälsingland att anta förslag till reviderat 
reglemente att gälla från och med 2016-0 l-O l. 

- Uppdra till kommuncheferna i samverkan bilda en genomförandeorganisation. 

- Att via Kommunalförbundet Hälsingland anställa en förvaltningschef för HR
området från och med l september 2015 och finansiera detta proportionellt enligt 
invånarantalet. 

Kommuncheferna ges i uppdrag att formulera ett likalydande tjänsteutlåtande till 
varje kommun. Ärendet skall åter till Hälsingerådet i mars 2015. 

Ordförande Justerande U tdrags bes t yrkande 

/IJJ 
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Hälsi ngerådet 2014-12-10 

§ 128 Integrationstrågor. Skrivelse till departementet 

Kommunalråden i Hälsinglands kommuner riktar en skrivelse - "Det kommunala 
perspektivet på det svenska asylmottagandet saknas" - till Migrationsverkets 
generaldirektör Anders Danielsson och Justitie- och migrationsminister Morgan 
Johansson . I skrivelsen påtalar man vikten av att beakta det kommunala 
perspektivet vid asylmottagning och etablering av boende för flyktingar och att 
kommunerna . Kommunerna måste tas i anspråk vid planering av asylmottagning 
och etablering av boenden, för att kunna bidra till effektiv och rättsäker hantering. 

Hälsingerådets beslut: 

Hälsingerådet beslutar att sända skrivelsen till Migrationsverkets generaldirektör 
och Justitie- och migrationsministern . 

Skrivelsen bifogas 

Ordförande Justerande U tdrags bes t yrkande 

IL ~ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Hälsingerådet 2014-12-10 

§ 129 Världsarv och vindkraft 

Vid föregående Hälsingeråd, i oktober 2014, lyftes frågan om världsarv/vindkraft. 
Hälsingerådet beslutade bjuda in Länsstyrelsen för att få förtydligat vilka regler 
och kriterier som gäller för världsarvet Hälsingegårdar i relation till 
vindkraftsetablering. 

Hälsingerådets utgångspunkt är att helhetsperspektivet, att kommunernas omsorg 
om världsarvet är viktigt, och att det måste vara möjligt att förena världsarvet och 
utvecklingen av energianvändning mot ett hållbart samhälle och etablering av 
vindkraft. Vilken är kommunernas roll i relation till andra kommuner och i 
relation till staten? 

Lena Landström, Länsstyrelsen medverkar. Härjedalens kommun har tillfrågats 
om medverkan, men kunde inte delta. 

När Sverige ansökte om att Hälsingegårdar skulle bli världsarv, måste man i 
ansökan till Unesco visa att den nationella lagstiftningen är tillräcklig för att 
skydda världsarvet. Sverige garanterade vid detta tillfälle att den nationella 
lagstiftningen var tillräcklig. I beskedet, när världsarvet godkändes, noterades 
dock att Sverige måste vara vaksam på just vindkraftens påverkan på 
landskapsbilden. 

Världsarvskommitten kan uppmana kommun/stat att agera om ett världsarv är 
hotat. Det är möjligt att föra dialog med ICOMOS, som är expertorgan åt Unesco i 
kulturmiljöfrågor och för världsarvskonventionen. 

Ljusdals kommun kontaktar Riksantikvarieämbetet för att bjuda in ICOMOS till 
dialog. 

Riksantikvarieämbetet utreder huruvida svensk lagstiftning är tillräcklig i relation 
till världsarvet. Idag finns inte entydig fakta i ärendet, rättslig prövning med 
utgångspunkt i befintlig lagstiftning pågår, varför frågan kommer att fortsätta vara 
aktuell för Hälsingerådet. 

Hälsingerådets beslut: 

Hälsingerådet tackar länsstyrelsens representant Lena Landström för närvaro och 
information, och frågan kommer fortsatt att vara aktuell att ta upp för ytterligare 
diskussion i Hälsingerådet. 

Ljusdals kommun kontaktar Riksantikvarieämbetet för att bjuda in ICOMOS till 
dialog. 

I Justerande IUtdragsbestyrkande 

j/J
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Hälsingerådet 2014-12-10 

§ 130 Ekonomisk rapport 

En ekonomisk rapport per den 5 december lämnades. 

Hälsingerådets beslut: 

Den ekonomiska rapporten godkändes. 

Ordförande Justerande Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Hälsingerådet 2014-12-10 

§ 131 Mellankommunala frågor, rapport från kommuncheferna 

Rapport lämnades från möte om samråd mellan kommunerna och regionen. 


Kommuncheferna bedömer det som viktigt att få till stånd ett gemensamt forum 

för länets kommuner. 


Hälsingerådet behöver analysera utvärderingen av hemsjukvården. 


Kommuncheferna förbereder diskussion i Hälsingerådet i januari, om nuläge och 

aktuella frågor. 


Hälsingerådet kan bjuda in Gästrikerådet till gemensamt möte, för att föra samtal 

om gemensamma frågor på strategisk nivå. 


Hälsingerådets beslut: 

Marie Centerwall kontaktar KSO i Gästrikekommunerna om gemensamt möte, 
sen kan inbjudan gå ut till respektive KSO och kommunchefer. 

Ordförande Justerande Utdragsbestyrkande

UC 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


Hälsingerådet 2014-12-10 

§ 132 Representation i FlNSAM 

Hälsingekommunernas representation diskuterades. Respektive kommun 
nominerar representanter. 

Hälsingerådets beslut: 

Hudiksvalls kommun och Bollnäs kommun nominerar ordinarie ledamöter, 
Nordanstigs kommun och Ovanåkers kommun nominerar ersättare. 

Ordförande Justerande U tdrags bes t yrkande 

//C 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Hälsingerådet 2014-12-10 

§ 133 Övriga frågor 

Ljusdals kommun rapporterar från ett möte med Trafikverket angående verkets 
planer. Verket avser att från 2016 ställa in trafik på stambanan 2 timmar/dag samt 
4 hela veckor för underhållsåtgärder. Regionstyrelsen har också frågan på sin 
agenda. 

Hälsingerådets beslut: 

Hälsingerådet beslutar att fortsatt bevaka frågan. 

Ordförande Justerande Utdragsbes t yrkande 

kL 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Hälsingerådet 	 2014-12-10 

§ 134 	 Nästa Hälsingeråd, sammanträdesplan och finansiering för 
Hälsingerådet 

Hälsingerådet diskuterade mötesplanering och finansiering, enligt samma modell 
som tidigare. 

Sammanträdestider för Hälsingerådet 2015 

28 januari 
18 mars 
27 maj 19 augusti 
7 oktober 
2 december 

Finansiering för Hälsingerådet 

Hälsingerådets budget utgår från att varje kommun bidrar med c:a 4 krlinvånare 
och år. Föreslagen rambudget för 2015 om 513 000 sek, enligt nedanstående: 

Kommun Befolkning per 31/12 2013 Finansiering sek 

Bollnäs 26 141 105000 
Hudiksvall 36829 147000 
Ljusdal l8931 76000 
Nordanstig 9491 38000 
O van åker Il 354 45000 
Söderhamn 25442 102000 
Summa 128188 513 000 

Hälsingerådets beslut: 

Hälsingerådet fastsäller ovanstående sammanträdesplan och plan för finansiering, 
med tillägget att kostnad för stipendiet till årets distansstudent får rymmas inom 
budget. 

Ordförande Justerande 	 Utdragsbestyrkande

VC 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Hälsingerådet 2014-12-10 

§ 135 Mötets avslut 

Ordförande förklarade mötet avslutat. 

Ordförande Justerande Utdrags best yrkande 

ft( 


