
HÄLSINGERÅDET Protokoll 
 Sammanträdesdatum Blad 
 

Styrelsen 27 augusti 2003 1 (13) 
 
 

 Utdragsbestyrkande: 

Plats och tid Orbaden konferens, klockan 09.00 – 13.00 

Beslutande Sven-Åke Thoresen, ordf, s, Hudiksvall 
Evy Degerman, c, Bollnäs 
Stefan Bäckström, c, Hudiksvall 
Sven-Olle Mårtensson, s, Ljusdal 
Stig Eng, c, Nordanstig 
Monika Olsson, s, Nordanstig 
Bertil Eriksson, kd, Ovanåker 
Ingemar Ehn, fp, Ovanåker 
Eva Tjernström, s, Söderhamn 
Lennart Olsson, c, Söderhamn 

 

Övriga deltagande  Lennart Borgsten, Åke Stenqvist, Kerstin Hassner, Bengt Lindstedt, Anders 
Pihlgren, Berith Landén, Eva Cronberg, Gunnar Gudmundsson Göran Karlsson, 
Göran Unger och Sören Löfkvist 

Utses att justera   

Justeringens plats och tid  
  Paragrafer 040-051 

Underskrifter Sekreterare Sören Löfkvist  

 Ordförande Sven-Åke Thoresen 
 

 

 Justerande Stig Eng 
 

 
   



HÄLSINGERÅDET Protokoll 
 Sammanträdesdatum Blad 
 

Styrelsen 2003-08-27 2 (13) 
 

 

Justerandes sign:   Utdragsbestyrkande: 
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Hrs § 40 
 
Föregående protokoll 
 
Hälsingerådet vill förtydliga sitt beslut från den 21 maj 2003,Hrs § 37, angående 
O-ringen 2006 i Hälsingland. 
 Hälsinglands kommuner är inte beredda att lämna ekonomiska bidrag i form av 
priser m.m., utan lämnar insatser i form av tjänster, personella resurser och 
matriel. 
_____ 
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Hrs § 41 
 
Konsument Hälsingland 
 
Konsument Hälsingland presenteras av projektledaren Berith Landén från 
Söderhamn.Berith redovisar projektets bakgrund, syfte och budget. 
 
Projektet har gemensam telefonservice på nummer 0771-606100, en egen 
hemsida, www.konsumenthalsingland.se, vilken är kopplad till 
Konsumentverket och till samtliga kommuner i Hälsingland samt en gemensam 
e-postfunktion,. info@konsumenthalsingland.se, vilket innebär att våra 
konsumenter kan nå alla konsumentrådgivare i Hälsingland. 
 
Statistiken visar att under årets åtta månader har antalet ärenden ökat med 25% 
tack vare den goda tillgängligheten som projektet ger konsumenterna i 
Hälsingland 
 
Projektet har kontaktat Konsumentverket för att få förlänga projekttiden till den 
29 februari 2004 och fått klartecken för detta. 
 
Ordförande tackar för presentationen. 
 
Styrelsen beslutar 
 
att rekommendera kommunerna att förlänga projekttiden till den 29 februari 
2004. 
 
att projektet lämnar en utvärdering under december 2003 med förslag till 
framtida organisation i Hälsingland. 
______ 
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Hrs § 42 
 
Hälsingeportalen 
 
Anders Pihlgren, Söderhamn, redovisar det fortsatta arbetet med 
Hälsingeportalen.Den är nu etablerad under www.halsingland.com och 
www.halsingland.nu. 
Hälsingerådet äger www.halsingland.se och detta skall aktiveras genom 
Länsstyrelsen och Göran Ekelund. 
 
Styrelsen beslutar 
 
att godkänna redovisningen. 
 
att Anders Pihlgren sköter kontakten med Länsstyrelsen. 
______ 
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Hrs § 43 
 
Nya projektmedel 
 
Sören Löfkvist presenterar de medel som Hälsingerådets ansökningar givit från 
regeringen för att öka samarbetet i Hälsingland. 
 
Ljusdals kommun får 920000 kronor för att skapa en regional 
informationsplattform( GIS ) för kommunerna i Hälsingland. 
 
Ovanåkers kommun får 1500000 kronor till näringslivspolitisk samverkan 
tillsammans med övriga kommuner i Hälsingland. 
 
Förslag till projektledare är för GIS Åsa Jadelius, Ljusdal och för 
Näringslivssamverkan Thomas Zetterkvist, Ovanåker. 
 
Båda projekten gäller under tiden till 31 december 2004. 
 
Styrelsen beslutar 
 
att utse Åsa Jadelius, Ljusdal, till projektledare för projektet GIS. 
 
att utse Thomas Zetterkvist, Ovanåker, till projektledare för projektet 
Näringslivssamverkan. 
 
att uppdra till berörd kommunchef att starta upp verksamheten. 
______ 
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Hrs § 44 
 
VA-Hälsingland 
 
I projektets organisation ingår en styrgrupp från Hälsingerådets styrelse. Därför 
föreslås Björn Mårtensson, Eva Tjernström och Sven-Olle Mårtensson att ingå i 
styrgruppen, med Björn Mårtensson som sammankallande. 
Sven-Olle Mårtensson föreslår Björn Mårtensson, Ljusdal, att ingå i 
styrgruppen. 
 
Styrelsen beslutar 
 
att utse Björn Mårtensson, Ovanåker, Eva Tjernström, Söderhamn, och Björn 
Mårtensson, Ljusdal, till styrgrupp för projektet VA-Hälsingland. 
 
att utse Björn Mårtensson, Ovanåker, till sammankallande i styrgruppen. 
______ 
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Hrs § 45 
 
Gymnasiesärskolan,Höghammar 
 
Särskolechefen Gunnar Gudmundsson från Bollnäs ger en bild av 
kostnadsutvecklingen vid Gymnasiesärskolan i Bollnäs under åren 1998 till 
2003. Se bilaga. 
Kommunerna anser att kostnadsökningen varit för hög under de sista åren, 
därför skall en jämförelse göras med andra kommuners kostnader för 
gymnasiesärskolan. 
Detta skall göras i samverkan med den grupp, som sammanträder en gång per 
termin. I denna grupp finns representanter för särskolan och för ekonomer från 
varje kommun i Hälsingland. 
 
Ordförande tackar för informationen. 
 
Styrelsen beslutar 
 
att jämförelsen av kostnader skall redovisas i Hälsingerådets styrelse den 10 
december 2003. 
______ 
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Hrs § 46 
 
Budgetuppföljning 2003-08-12 
 
Sören Löfkvist redovisar den ekonomiska situationen för Hälsingerådet samt 
projekten Hälsingegymnasiet,VA-Hälsingland och Konsument Hälsingland. 
 
De aktuella projektens ekonomi är god. 
 
Styrelsen beslutar 
 
att godkänna de ekonomiska redovisningarna. 
______ 
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Hrs § 47 
Rapporter 
 
Följande rapporter redovisas: Brev från Miljödepartementet, Brev angående VA-
Hälsingland, Skrivelse angående Tingsrätten, Ny ersättare i Hälsingerådet från 
Nordanstig och Inbjudan till utbildning/information för kommunerna i 
Hälsingland avseende ansvar enligt den kommande lagen om skydd mot olyckor 
och i det nya krishanteringssystemet. 
 
Styrelsen beslutar 
 
att godkänna rapporterna och förklara sig informerad. 
______ 
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Hrs § 48 
 
Information om försäkringar 
 
Inköp Hälsingland, Göran Karlsson, informerar om historiken för 
kommunförsäkringar från 1980, då Skandia var det ledande försäkringsbolaget i 
kommunförsäkringar. 
Under tidens gång har förutsättningarna för kommunförsäkringar förändrats med 
fler intressenter inom sektorn.Försäkringsbolagen har idag många infallsvinklar 
för att prissätta kommunförsäkringarna. 
 
Ordförande tackar för informationen. 
 
Styrelsen beslutar 
 
att rekommendera kommunerna att förlänga försäkringen med Trygg Hansa för 
2004 (optionsåret). 
 
att Inköp Hälsingland förbereder upphandlingen av kommunförsäkring inför 
2005. 
_____ 
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Hrs § 49 
 
Information om Bergslagsdiagonalen 
 
Göran Unger, Bollnäs, ger en utförlig information av Bergslagsdiagonalen och 
dess historik. 1994 påbörjades arbetet med en riksväg 50 mellan Ödeshög och 
Hudiksvall.I projektet ingår 16 kommuner varav fyra från Hälsingland. 
 
Arbetsresultatet mella åren 1994 0ch 2003 har varit följande: Riksväg 50 
(Bergslagsdiagonalen), nybyggda vägavsnitt, vägförbättringar och utvecklad 
besöksnäring. 
 
Hälsingerådet förordar infrastrukturfrågan i första hand samt att besöksnäringen 
och andra insatser får prövas i berörda organisationer. 
 
Gävleborgs län med landshövdingen i spetsen uppvaktar 
kommunikationsdepartementet för infrastrukturfrågorna i september 2003. 
 
Ordförande tackar för informationen. 
_____ 
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Hrs § 50 
 
Hästlyftet i Gävleborg 
 
Stig Eng tar upp frågan om kommunernas deltagande i projektet Hästlyftet i 
Gävleborg. 
 
Hudiksvall,Ljusdal och Ovanåker har tagit beslut att medverka i frågan under 
förutsättning att alla kommuner i Hälsingland deltager. 
 
Söderhamn har avslagit framställan och Bollnäs samt Nordanstig har frågan 
under beredning. 
 
Styrelsen beslutar 
 
att frågan tas upp vid nästa styrelsemöte. 
_____ 
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Hrs § 51 
 
Skatteutjämningssystemet 
 
Lennart Olsson tar upp frågan om Skatteutjämningssystemet i framtiden. 
 
Sekreteraren får i uppdrag att undersöka frågan och har fått följande information: 
 
Den 30 september 2003 överlämnas ett betänkande till finansministern och detta 
går sedan ut på remiss. 
Frågan kommer sedan upp till beslut i Riksdagen under våren 2004 för att träda i 
kraft 1 januari 2005. 
_____ 


