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 Utdragsbestyrkande: 

Plats och tid Orbaden konferens, klockan 09.00 – 14.00 

Beslutande Sven-Åke Thoresen, ordf, s, Hudiksvall 
Stefan Permickels, s, Bollnäs 
Stefan Bäckström, c, Hudiksvall 
Sören Görgård, c, Ljusdal 
Stig Eng, c, Nordanstig 
Monica Olsson, 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,Thord Wannberg, Kerstin 
Hassner,  Bo Lindblad, Mats Hansson, Tommie Jirhed, Per Sonesson och Sören 
Löfkvist. 

Utses att justera Eva Grandin  

Justeringens plats och tid  
  Paragrafer 022-032 

Underskrifter Sekreterare Sören Löfkvist  

 Ordförande Sven-Åke Thoresen 
 

 

 Justerande Eva Grandin  
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Hr § 22 
 
VA-Hälsingland 
 
Bo Lindblad presenterar ett upplägg för fortsättning av VA-Hälsingland, etapp 5. 
Projektet ska fortsätta med samma huvudmål och metod som för de fyra etapper, 
som avslutats. 
Etapp 5 ska innehålla följande fördjupningar: 
• Utbildning / kompetenshöjning och rekrytering 
• Översyn av laboratorietjänster 
• P-märkning av slamjordkompost 
• Informationsstrategi för berörda nyttjare / abbonenter 
• Säkerhetslarm för ensamarbete 
• Incidentövning (KUB) 
• VA-administration 
• VA-kund 
• Beredskapsorganisation 
• Driftsövervakning 
Projektorganisationen ska vara: 
• Politisk styrgrupp,som väljs ur Hälsingerådets styrelse 
• Projektledningsgrupp med en person från varje kommun 
• Projektledare 
• Extern spetskompetens, som kan gälla data, utbildning, processteknik mm 
• Arbetsgrupper efter behov 
 
Styrelsen beslutar 
 
att gå vidare med etapp5, VA-Hälsingland 
 
att föreslå respektive kommun att ta beslut om etapp 5, VA-Hälsingland utifrån 
en gemensam ärendebeskrivning 
 
att Bo Lindblad och Sören Löfkvist formulerar denna ärendebeskrivning med 
ordförandes underskrift 
 
att Bo Lindblad, Bollnäs utses till projektledare vid beslut i kommunerna 
 
______ 
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Hr § 23 
 
Skrivelse angående Skattemyndigheten i Hälsingland 
 
Förslag av skrivelse till finansminister Bo Ringholm angående Skattekontoret 
Hälsingland presenteras. 
Kommunerna utrycker den bestämda åsikten att det synnerligen välfungerande 
Skattekontoret i Hälsingland ska vara kvar och att den väl fungerande 
verksamheten bibehålls i Hälsingland. 
 
Styrelsen beslutar 
 
att godkänna skrivelsen 
 
 ______ 
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Hr § 24 
 
Budget 2003 
 
Sören Löfkvist redovisar förslaget till budget 2003 med uttaxering från 
kommunerna med 1 krona/kommuninnevånare.Förslaget bygger på ett 
projektbidrag från Länsstyrelsen, Gävleborg. 
Budget 2003 föreslår en utgående balans på 102303 kronor för år 2003. 
 
 
Styrelsen beslutar 
 
att föreslå Hälsingerådet att godkänna förslaget till budget 2003. 
. 
______ 
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Hr § 25 
 
Näringslivsprojektet 
 
Mats Hansson, Hudiksvall informerar från samlingsmötet den 25 mars i 
Hudiksvall angående näringslivssamverkan i Hälsingland.Mats Hansson 
beskriver mål,strategi och åtgärder för Näringslivssamverkan Hälsingland med 
tre prioriterade områden: marknadsföring,kommunikation och 
branschutveckling. 
 
Han rapporterar att en ansökan för utveckling av Näringslivspolitisk samverkan i 
Häsingland gjorts till Kommunförbundet Gävleborg för att sedan skickas till 
Finansdepartementet. 
 
Ordförande tackar för informationen 
  
______ 
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Hr § 26 
 
Vattenadministrationen i Hälsingland 
 
Björn Mårtensson presenterar utredningen Svensk Vattenadministrations 
betänkande,Klart som vatten SOU 2002:105. 
Landet ska delas in i fem vattendistrikt, med utgångspunkt från de geografiska 
områdenas samband med havsbassängerna Bottenviken, Bottenhavet, Norra 
Östersjön, Södra Östersjön och Västerhavet samt  i vart och ett av de fem 
vattendistrikten etableras en vattenmyndighet.Härigenom koncentreras resurser 
och kompetens, i syfte att uppnå hög kostnadseffektivitet och tydliga 
ansvarsgränser.Resurserna omdisponeras från befintliga länsstyrelser. 
 
Björn Mårtensson presenterar Ljusnan Voxnans Vattenvårdsförbund, som 
bildades 1960 och håller uppsikt över vattendragen i Härjedalens, Ljusdals, 
Ovanåkers, Bollnäs och Söderhamns kommuner. 
 
Björn Mårtensson föreslår Hälsingerådets styrelse besluta att: 
 
• föreslå att ett av vattendistrikten och dess förvaltningsmyndighet ska ligga i 

Hälsingland.Förslagsvis placeras förvaltningsmyndigheten i Söderhamn. 
• det lokala samverkansorgan som föreslås inrättas ska vara en regional 

organisation med utgångspunkt från älvarnas avrinningsområden. För att inte 
bilda ytterligare en samverkansorganisation och för att tillvarata den 
kompetens som redan finns är det naturligt att Ljusnan Voxnans 
Vattenvårdsförbund bildar grunden till det lokala samnverkansorganet i vårt 
område. 

• uppdra till Ljusnan Voxnans Vattenvårdsförbund att skicka information 
angående Svensk Vattenadministration till Hälsingekommunerna. 

 
Styrelsen beslutar 
 
att uppdra till Eva Grandin och Björn Mårtensson att utforma ett förslag till 
skrivelse från Hälsingerådet till Näringsdepartementet med inriktning att ett av 
vattendistrikten och dess förvaltningsmyndighet ska ligga i Hälsingland, 
förslagsvis i Söderhamn. 
 
att Hälsingerådets styrelse vänder sig till Ljusnan Voxnans Vattenvårdsförbund, 
och efterhör om de kan bilda grunden till lokalt samverkansorgan 
 
att efterhöra om Ljusnan Voxnans Vattenvårdsförbund kan göra ett 
informationsmatrial 
 
______ 
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Hr § 27 
 
Rapport, Invest in Gävleborg 
 
Sören Löfkvist rapporterar att Mats Hansson är föreslagen som ersättare för 
Hans Dunder i Invest in Gävleborg. 
 
Ordförande tackar för rapporten. 
 
______ 
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Hr § 28 
 
Hälsingegårdar 
 
Stefan Permickels presenterar projektet Hälsingegårdar som påbörjades 1997 
och att hälsingekommunerna har agerat sedan år 2000. 
Den stora frågan under 2003 är frågan om Världarvet. 
Osäkra faktorer under 2003 är Världsarvet, HälsingeTur och Landstingets 
museiplan. 
Stefan Permickels föreslår att kommunerna går in med 10000 till 20000 kronor i 
bidrag till projektet för trovärdigheten av kommunernas engagemang när det 
gäller världsarvsfrågan. 
  
Styrelsen beslutar 
 
att projektgruppen för Hälsingegårdar gör ett upplägg så att projektet från 1 
januari 2007 ska vara självfinansierat utan kommunalt stöd 
 
att kommunerna tar ställning till den ekonomiska insatsen när upplägget 
presenteras  
 
______ 
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Hr § 29 
 
Rapport från HälsingeTur 
 
Tommie Jirhed rapporterar kort från HälsingeTurs bokslut för år 2002 som visar 
på ett underskott, men som ska vara i balans den 29 februari 2004. 
 
Han ger en bild av turismen i Hälsingland, som sysselsätter 1000 personer och 
omsätter 1200 miljoner kronor.Strategien för Hälsingland är att öka 
attraktionskraften,förbättra samarbetet, genomföra affärsutveckling, utveckla 
informatiomsdatabas och profilmarknadsföring. 
HälsingeTurs gemensamma målsättning är att skapa stolta hälsingar,nöjda 
besökare, lönsamma företag och att öka Hälsinglands marknadsandel. 
Visionen är att år 2006 ska Hälsingland genom kombinationen av genuint 
värdskap,miljöanpassat utbud och vårt starka kulturarv vara ett av Nordens 
främsta resmål för natur- och kulturturism 
 
Per Sonesson presenterade informationsdatabasen och berörde arbetet med 
kommunernas Webb-ansvariga 
 
Ordförande tackar för informationen 
 
Styrelsen beslutar 
 
att kommuncheferna får påskynda uppdraget att samordna arbetet med en 
samordnad dataportal 
 
______ 
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Hr § 30 
 
Rapport Konsumentrådgivning 
 
Tord Wannberg rapporterar från kommunchefernas träff med projektledaren 
Berith Landén,Söderhamn.Projektet fortlöper enligt planerna, men har mött vissa 
svårigheter när det gäller kommunikationen på befintligt nät. 
Tord Wannberg föreslår att projektledaren inbjudes till ett styrelsemöte under 
hösten 2003. 
 
Ordförande tackar för informationen 
 
______ 
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Hr § 31 
 
Arbetsmarknadsläget 
 
Sven-Åke Thoresen presenterar en skrivelse till statsrådet Ulrika Messing 
angående det besvärliga arbetsmarknadsläget i Hälsingland och speciellt i 
Söderhamn och Hudiksvall. 
 
I skrivelsen framhåller Hälsingerådet den svåra situationen på arbetsmarknaden 
vilket gör att Hälsingland behöver regeringens stöd för att komma till rätta med 
problemen. 
 
Hälsingerådet anser att en åtgärd för att vända utvecklingen och att komma 
tillrätta med den regionala obalansen skulle vara att tillfälligt inplacera 
hälsingekommunerna i det tillfälliga stödområdet.Det gäller dock inte Ljusdals 
kommun som redan tillhör stödområde A. 
 
Hälsingerådet hoppas att ministern har möjlighet att ta emot företrädare för 
hälsingekommunerna för att diskutera denna mycket angelägna fråga. 
 
Styrelsen beslutar 
 
att skicka skrivelsen till statsrådet Ulrika Messing 
______ 
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Hr § 32 
 
Ungdomskampanjen mot svartjobb 
 
Ordförande redovisade en skrivelse från Skattemyndigheten angående 
deltagande i Riksskatteverkets ungdomskampanj mot svartjobb. 
 
Bakgrunden till kampanjen är att svartjobb i olika former årligen kostar 
samhället 50 miljarder kronor i utebliven skatt.Ungdomar är väsentligt mer 
positiva till svartjobb än andra.Därför vänder sig kampanjen för att på olika sätt 
uppmuntra ungdomarna att sluta upp bakom kampanjsymbolen ”den Vita 
Riddaren”. Tanken är att dekalerna ska placeras på platser och föremål som är 
finansierade med kommunala medel och som ungdomarna kommer i kontakt 
med. 
 
Styrelsen beslutar 
 
att föreslå alla hälsingekommuner att delta i kampanjen 
 
______ 


