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 Utdragsbestyrkande: 

Plats och tid Söderhamns kommun,Rådhuset, klockan 08.30-14.30 

Beslutande Sven-Åke Thoresen, ordf, s, Hudiksvall 
Evy Degerman, c, Bollnäs 
Olle Nilsson Sträng, s, Bollnäs 
Stefan Bäckström, c, Hudiksvall 
Sven-Olle Mårtensson, s, Ljusdal 
Sören Görgård, c, Ljusdal 
Stig Eng, c, Nordanstig 
Ulf Lövgren, s, Nordanstig 
Björn Mårtensson, c, Ovanåker 
Ingrid Lundin, s, Ovanåker 
Eva Grandin, s, Söderhamn 
Lennart Olsson, c, Söderhamn 

 

Övriga deltagande  Lennart Borgsten, Åke Stenqvist, Anders Pihlgren,Bo Lindblad,Leif Magnusson, 
Hans Gunnar Johansson, Lennart Dahlbom och Sören Löfkvist. 

Utses att justera Evy Degerman  

Justeringens plats och tid  
  Paragrafer 009-021 
Underskrifter Sekreterare Sören Löfkvist  

 Ordförande Sven-Åke Thoresen 
 

 

 Justerande Evy Degerman  
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Hr § 9  
 
Organisation för Tingsrätten och Skattemyndigheten i Hälsingland 
 
Ordförande Sven-Åke Thoresen informerar om de senaste signalerna när det 
gäller organisationerna för Tingsrätten och Skattemyndigheten i Hälsingland. 
Styrelsen kan ej acceptera nedskärningar i verksamheterna, eftersom 
kompetensen finns i Hälsingland.Styrelsen kommer vid ett senare tillfälle att 
bjuda in landskapets riksdagsledamöter till ett samråd. 
 
Styrelsen beslutar 

 
att Ljusdals kommun arbetar fram skrivelse angående Skattemyndigheten, 
 
att Bollnäs kommun omarbetar den tidigare skrivelsen om Tingsrätten, samt 
 
att dessa skrivelser är klara till nästa styrelsesammanträde. 
______ 
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Hr § 10 
 
Utvärdering av Hälsinge-Tur 
 
Lennart Borgsten presenterar ett förslag till utvärdering.Styrelsen stödjer 
förslaget och anser att verksamheten skall belysas från alla sidor med hjälp av en 
konsult.Lennart anmäler vidare att länsstyrelsen visat intresse att eventuellt 
deltaga i en utvärdering. 
 
Styrelsen beslutar 
 
att upphandling görs, samt  
 
att kostnaden delas mellan kommunerna. 
______ 
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Hr § 11 
 
Hälsingeportalen 
 
Anders Pihlgren informerar om arbetet med en gemensam Hälsingeportal för 
Hälsinge-Tur och kommunerna. Detta arbete skall vara klart till den 1 april 
2003. 
 
Ordförande tackar för informationen. 
______ 
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Hr § 12 
 
VA-Hälsingland 
 
Bo Lindblad informerar om sitt uppdrag inom VA-sektorn för kommunerna i 
Hälsingland. Han betonade projektets huvudmål att gemensamt: 
• Säkra kompetensförsörjningen inom VA-sektorn 
• Öka gemenskapen mellan VA-personalen inom  Hälsingland 
• Möta EU-direktiv och krav 
• Möta nya svenska myndighetskrav 
• Öka informationsflödet till allmänheten och abbonenter 
• Marknadsföra Hälsinglands CA-verksamhet 
• Försöka förhindra kostnadsökningar inom VA-sektorn 
 
Etapp 4 inom projektet har genomförts med 9 arbetsgrupper ,vilka gjort en 
djupanalys inom respektive område.De 9 arbetsområdena är kompetens och  
personalrekrytering, VA-verk och laboratorietjänster, slamhantering, VA-
administration, VA-kund,arbetsmiljö, myndighetskrav, KUB  och VA-
ledningsnät. Inom arbetsgrupperna för projektet finns en viss oro inför 
framtiden. 
Fördelarna med gemensamt samarbete, samverkan och samordning är 
kvalitetshöjningar och bromsad kostnadsutveckling. 
 
Uppföljning bör göras i en nästa Etapp 5, då statsbidraget på 480 tkr bör 
användas för att påbörja ett antal konkreta åtgärder med hög angelägenhetsgrad. 
 
Styrelsen beslutar 
 
att kommunchefsgruppen tillsammans med Bo Lindblad får i uppdrag att arbeta 
fram ett upplägg av fortsättningen för VA-Hälsingland, etapp 5 , samt ett förslag 
till en konferens för förtroendevalda och förvaltningschefer i tekniska 
nämnder/bolag i kommunerna,samt 
 
att Hälsingerådets styrelseledamöter informerar kommunfullmäktige i respektive 
kommun. 
______
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Hr § 13 
 
Samlad projektredovisning 
 
Styrelsen fick i uppdrag från Hälsingerådet den 5 februari 2003 att se över en 
samlad projektredovisning i Hälsingerådets regi ( Hr § 21 ). 
 
Styrelsen beslutar 
 
att uppdra till Sören Löfkvist att samla ett skriftligt matrial till Hälsingerådets 
ledamöter. 
______ 
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Hr § 14  
 
Information Tjänsteforum 
 
Leif Magnusson med stöd av Hans Gunnar Johansson, Högskolan Gävle , 
informerade om forskningsorganisationen Tjänsteforum, vilket startade 1998 
som ett projekt med egen styrelse.Projekttiden slutar under 2003,varför Leif 
skissade på ett nytt projekt CLU ,Centrum för Lokal Utveckling, inom 
Högskolan i Gävle. 
De visade på en idè för att skapa möjligheter för Hälsingland i framtiden inom 
mångvetenskaplig forskning i samverkan med Högskolan i Gävle.Hans Gunnar 
menar att idén skall komplettera den befintliga näringen i forskningshänseende 
för Högskolan. 
 
Ordförande tackar för en intressant information. 
 
Styrelsen beslutar 
 
att vid  nästa möte ta ställning till en eventuell framtid för  någon form av 
Tjänsteforum, med beslut i rådsmötet. 
______ 
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Hr § 15 
 
Rapport om Hälsingegymnasiet samt diskussion om 
Höghammarskolan 
 
Lennart Dahlbom rapporterar att projektarbetet fortlöper planenligt  samt att alla 
intervjuer är  avklarade.Lennart har träffat landskapets skolchefer samt gjort 
studiebesök i andra landskap. 
För att så långt som möjligt trygga projektets kvalité har kontakter tagits med 
Högskolan i Gävle samt att ta tillvara erfarenheterna från Arena-projektet. 
 
Frågan om gymnasiesärskolan på Höghammar skall ingå i projektet 
diskuterades, varvid Lennart ville återkomma i ärendet. 
 
Ordförande tackar för rapporten. 
 
Kostnadsbilden för gymnasiesärskolan på Höghammar  diskuterades utifrån 
villkoren från kommunaliseringen 1995. 
 
Styrelsen beslutar 
 
att Evy Degerman får i uppdrag att till nästa styrelsemöte rapportera om 
kostnadsbilden vid gymnasiesärskolan på Höghammar. 
______ 
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Hr § 16 
 
Remiss ”Gymnasiekommitténs betänkande” 
 
Betänkandet  ”Åtta vägar till kunskap – en ny struktur för gymnasieskolan” har 
lämnats ut på remiss till 175 organisationer och kommuner, varvid fyra 
kommuner från Hälsingland finns med som remissorgan.Styrelsen anser att  
Hälsingerådet skall lämna ett gemensamt remisssvar för Hälsingland. 
 
Samtliga kommuner bereder remissen, som skall vara besvarad till 
Utbildningsdepartementet senast den 12 juni 2003, och Lennart Dahlbom  
får i uppdrag att samordna remissvaren samt redovisa detta vid Hälsingerådet 
den 21 maj 2003. 
 
Styrelsen beslutar 
 
att Lennart Dahlbom får i uppdrag att samordna remissvaret på 
”Gymnasiekommitténs betänkande” 
______ 
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Hr § 17 
 
SVO-X och arbetet med tillväxtprogrammet 
 

Riksdagen beslöt i början av år 2002 att ge kommuner och landsting i samtliga 
län möjlighet att bilda s k kommunala samverkansorgan. Dessa får överta ett 
antal uppgifter/resurser från staten. 
 

Styrelsen för Kommunförbundet Gävleborg har haft kommunernas uppdrag att 
avgöra hur processen mot ett eventuellt samverkansorgan i länet ska drivas. 
Styrelsen har nu begärt att kommunstyrelserna tar ställning till om processen ska 
drivas vidare mot ett Samverkansorgan i Gävleborgs län – SVO-X – så att detta 
kan träda i kraft 1 januari 2004.  
 

Det är endast möjligt att inrätta ett samverkansorgan (kommunalförbund) om 
samtliga kommuner är med och antar det förslag till förbundsordning som senare 
kommer att presenteras. Det är styrelsens avsikt att kommunernas fullmäktige-
församlingar ska ha möjlighet att ta ställning till ett konkret och utvecklat förslag 
tidigt under hösten 2003. 
 

Av sammanfattningen i kommunförbundets PM daterad 11 februari 2003 
framgår bl a. 
Länets kommuner (och landstinget) ansvarar i SVO-X för att  
• utarbeta övergripande visioner, mål och handlingsplaner för regionens 

utveckling. 
• kompetenser och resurser, som i dag är splittrade på flera huvudmän, samlas i 

en organisation. 
• arbetet med länets utveckling drivs i en form där parterna likvärdigt kan 

påverka skeenden och där full insyn är garanterad allmänheten. 
• länet talar med en röst när det gäller att intressera och påverka andra. 
 
I promemorian skissas vision för arbetet, förslag i punktform (16 punkter) till 
hur arbetet ska drivas vidare samt utkast till mandatfördelning. 
 
Det är i första hand de verksamheter lagstiftaren pekat ut som flyttas in i 
samverkansorganet, nämligen 
• Tillväxtprogrammet 2004-2006 (RTP) 
• beredning av strukturfondsansökningar 
• Länets infrastrukturplanering (LTP) 
 
Så snart samverkansorganet har börjat sin verksamhet övervägs om andra 
regionala organ kan inordnas i samverkansorganet. 
 



HÄLSINGERÅDET Protokoll 
 Sammanträdesdatum Blad 
 

Styrelsen 2003-03-05 11 (15) 
 

 

Justerandes sign:   Utdragsbestyrkande: 

       Delges:  

 

Kommunalförbundet bildas genom ombildning av fleruppgiftskommunal-
förbundet KOMSAM, vars uppgift när det gäller hjälpmedelsförsörjningen i 
länet förs över till det nya kommunalförbundet, där en särskild nämnd eller ett 
utskott inrättas för att ansvara för verksamheten. Hur den icke-aktiverade 
svartfibern i det regionala bredbandsnätet för IT-kommunikation (RegNet) ska 
ägas diskuteras nu av företrädare för kommunerna , landstinget, länsstyrelsen, 
KOMSAM och Norrsken AB. 
 
Kommunalförbundet bildas med en fullmäktigeförsamling på 60-65 ledamöter 
och lika många ersättare. Ett exempel till mandatfördelning redovisas i 
materialet. 
 
Arbetet med policydokument bör starta tidigt, varför det – om kommunerna vill 
bilda ett samverkansorgan – är angeläget att en interimsorganisation inrättas 
2003. 
 
Ledamöterna redovisade hur långt ärendet kommit i respektive kommun. 
______ 
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Hr § 18 
 
Vattenadministrationen i Hälsingland 
 
Björn Mårtensson informerade från en konferens i Söderhamn angående 
vattenvård. 
 
Styrelsen beslutar 
 
att uppdra åt Björn Mårtensson att sammanställa ett dokument för vidare 
diskussioner i styrelsen. 
______ 
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Hr § 19 
 
Utbyte med Brandenburg 
 
Ordförande informerade om ett besök i Brandenburg för att knyta vidare 
kontakter  för att inleda samarbete på politisk nivå.Länsstyrelsen och Monika 
Robin-Svensson erbjuder någon i Hälsingerådet att deltaga. Resan sker den 20-
21 mars 2003. 
 
Styrelsen beslutar 
 
att Olle Nilsson Sträng, Bollnäs, representerar Hälsingerådet vid besöket i 
Brandenburg. 
______ 
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Hr § 20 
 
Samverkansmedel från finansdepartementet 
 
Sven-Olle Mårtensson informerar om möjligheterna att ansöka om samverkans-
pengar för utflyttningskommuner.Sven-Olle föreslår att ordförande och vice 
ordförande får agera för styrelsen. 
 
Ansökan skall gälla medel för ett samverkansprojekt inom GIS-området. 
Kommunförbundet Gävleborg utser vilka ansökningar som ska lämnas från länet 
och de vill ha handlingarna till sig senast den 31 mars 2003.Ansökan skall vara 
finansdepartementet tillhanda senast den 15 april 2003. 
 
Styrelsen beslutar 
 
att ordförande och vice ordförande lämnar in en ansökan, samt 
 
att Ljusdals kommun, Åsa Jadelius, får i uppdrag att formulera ansökan. 
______ 
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Hr § 21 
 
Sammanträdesdagar 2003 
 
Styrelsen beslutar om följande sammanträdesdagar: 
 
Tisdagen den 22 april kl.09.00 i Orbaden 
Onsdagen den 21 maj kl. 09.45 i Bollnäs 
Onsdagen den 21 maj kl. 11.00 i Bollnäs  Hälsingerådet 
Måndagen den 25 augusti kl. 09.00 i Orbaden 
Måndagen den 20 oktober kl. 09.00 i Orbaden 
Onsdagen den 10 december kl.09.00 i Edsbyn 
Onsdagen den 10 december kl.11.00 i Edsbyn  Hälsingerådet 
1  
______ 


