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 Utdragsbestyrkande: 

Plats och tid Orbaden, klockan 09.00 – 15.00 

Beslutande Sven-Åke Thoresen, ordf, s, Hudiksvall 
Evy Degerman, c, Bollnäs 
Olle Nilsson Sträng, s, Bollnäs 
Stefan Bäckström, c, Hudiksvall 
Sören Görgård, c, Ljusdal 
Stig Eng, c, Nordanstig 
Ulf Lövgren, s, Nordanstig 
Björn Mårtensson, c, Ovanåker 
Ingrid Lundin, s, Ovanåker 
Eva Tjernström, s, Söderhamn 
Lennart Olsson, c, Söderhamn 
Stefan Permickels, s, Bollnäs  §31- 

 

Övriga deltagande  Lennart Borgsten, Ulf Sundberg, Anders Pihlgren, Thord Wannberg, Bo Lindblad, 
Elisabeth Hedman, Berith Landén, Åsa Jadelius, Jörgen Blomkvist, Lennart 
Dahlbom,Birgitta Tapper, Petra Pousard, Caroline Schmidt, Agneta Gullefors, 
Elisabeth Järmens-Wallin,Enar Nilsson, Roger Walter, Gertrud Haglund, Göran 
Bernstål och Sören Löfkvist 

Utses att justera Eva Tjernström  
Justeringens plats och tid  
  Paragrafer 028-044 

Underskrifter Sekreterare Sören Löfkvist  

 Ordförande Sven-Åke Thoresen 
 

 

 Justerande Eva Tjernström  
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Hrs § 28 
 
Föregående protokoll 
 
Styrelsen beslutar 
 
att lägga föregående protokoll till handlingarna 
 
_____ 
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Hrs § 29 
 
Slutrapport VA-Hälsingland 
 
Projektledare Bo Lindblad ger en historisk bild av projektets fem etapper, vilka 
avslutas med dagens redovisning. 
 
Huvudmålen var att säkra kompetensförsörjningen, öka gemenskapen bland VA-
personalen, gemensamt bevaka myndighetskrav, öka informationsflödet och 
marknadsföringen samt dämpa framtida kostnadsökningar på kort och lång sikt. 
 
Projektet har engagerat ledningsgrupp ur Hälsingerådet och arbetsgrupper med 
deltagare från de sex kommunerna. 
 
Projktet har inte funnit någon omedelbar ekonomisk vinst med samordning av all 
VA-verksamhet i Hälsingland, men ser stora möjligheter i samverkan mellan 
kommunerna inom olika arbetsområden. 
 
Projektet har tagit fram förslag till beslut inom följande arbetsområden: 
• Rekrytering och tjänstetitlar 
• VA-kundadministration 
• Driftsövervakning 
• Ensamarbete 
 
Projektet skall presentera arbetet den 15 juni 2004 för förvaltningschefer och 
nämndsordförander inom VA-sektorn i Hälsingland. 
 
Ordförande tackar Bo Lindblad för ett utmärkt arbete med goda mål från 
projektet. 
 
Styrelsen beslutar 
 
att Bo Lindblad kontaktar S-O Westin för att ge besked angående erbjudandet 
om utbildningsinsatser inom VA-sektorn 
 
att rekommendera kommunerna att projektets förslag inom de fyra 
arbetsområden skall verkställas 
 
att detta arbete regelbundet skall följas upp av Hälsingerådet 
 
______ 
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Hrs § 30 
 
Slutrapport Personalprojektet 
 
Projektansvariga Elisabeth Hedman ger bakgrund till förstudiearbetet och 
framtidsbilder. 
 
Projektet är en förstudie, som skulle undersöka om förutsättningarna finns för att 
Hälsinglands kommuner genom samverkan kan utgöra en arbetsmarknad och 
därmed bli attraktivare arbetsgivare. Förstudien skulle resultera i 
samverkansprojekt mellan kommunerna i Hälsingland inom minst tre 
delområden. 
 
I arbetet har personalansvariga i kommunerna samt en kommunchef deltagit och 
samtliga är positiva till samverkan och en stor medvetenhet om behovet att utöka 
samverkan finns. 
 
Projektet presenterar följande delområden för det fortsatta arbetet: 
• Visa på olika möjligheter att genom samverkan tillgodose behovet av 

specialistkompetens och ledare/chefer. 
• Undersöka på vilket sätt kommunerna kan samarbeta inom områdena, 

praktik- och examensarbeten samt traineeverksamhet. 
• Undersöka hur kommunerna i samverkan kan tillvarata redan anställda äldres 

kompetens genom att underlätta för dem att arbeta kvar i sitt yrke eller med 
andra arbetsuppgifter. 

 
Ordförande tackar Elisabeth för att förstudien har visat på ytterligare möjligheter 
att samverka inom Hälsingland.  
 
Styrelsen beslutar 
 
att Hälsingerådet skall arbeta vidare med projektets tre delområden 
 
att kommuncheferna får i uppdrag att ordna en arbetsgrupp för arbetet 
 
att kommuncheferna lämnar en rapport till Hälsingerådet den 25 augusti 2004 
 
______ 
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Hrs § 31 
 
Slutrapport Konsument Hälsingland 
 
Projektledare Berith Landén ger en slutrapport från ett lyckat projekt för 
kommuninnevånarna i Hälsingland,vilket givit framgångsrika signaler från 
Konsumentverket och övriga Sverige. 
 
Målet var att via projektet skulle alla innevånare i Hälsingland få en bra och 
kostnadsfri hjälp från konsumentvägledarna. Detta skulle underlättas genom 
gemensam telefon och e-post samt en ny webbsida som kopplas direkt till 
Konsumentverkets hemsida. 
 
Projktet har inneburit att kommunerna fått en funktion, som med teknikens hjälp 
når ut till alla konsumenter i landskapet. 
 
Projektet presenterar två alternativ till fortsättning: 
• Kommunerna utökar resurserna för konsumentrådgivningen med 0.5 tjänst 
• Konsumentrådgivningen fortsätter enligt kommunernas insatser idag utan 

medel från konsumentverket 
 
Hälsingerådet diskuterar olika sätt att finasiera en fortsättning för verksamheten 
enligt projektformen. 
 
Ordförande tackar Berith för ett omskrivet och lyckat projekt inom 
Hälsingerådets ansvarsområde. 
 
Styrelsen beslutar 
 
att fortsätta konsumentrådgivningen enligt kommunernas insatser idag utan 
medel från konsumentverket. 
 
att om medel kan tillföras genom statlig eller annan finansiering kan projektets 
arbetsmodell återupptas. 
 
att kommuncheferna arbetar vidare med frågan 
 
att Berith Landéns anställning upphör den 30 juni 2004 
 
______ 



HÄLSINGERÅDET Protokoll 
 Sammanträdesdatum Blad 
 

Styrelsen 26 maj 2004 6(18) 
 
 

Justerandes sign:   Utdragsbestyrkande: 

   Delges:  

 

Hrs § 32 
 
Rapport GIS 
 
Projektansvarige Åsa Jadelius ger en bild av arbetet inom GIS-projektet med 
projektledare Maria Elena Ollén från Gävle. 
 
Projektet syftar till att effektivisera underhållet och distributionen av 
kommunernas kartdata samt att höja värdet på kartdatabaserna genom ökad 
tillgänglighet. Ett väl utvecklat och utnyttjat GIS gör att kartdatabaserna ökar i 
värde för organisationen. Detta ger också kommunerna anledning att förvalta 
kartdatat och därmed få maximal nytta av gjorda investeringar. 
 
Samverkan mellan kommunerna inom regionen är en nödvändighet för 
utveckling och detta kan göras genom en samverkan med 
Gästrike/Älvkarlebyprojektet avseende CX-databasen.  
 
Vilket innebär att samtliga berörda kommuner blir fullvärdiga medlemmar och 
delägare i CX-databasen. Parternas rättigheter och skyldigheter samt 
upphovsrättsliga frågor regleras i särskild ordning i samband med att drift- och 
uppdateringsrutiner fastställs. 
 
Ordförande tackar för informationen. 
 
Styrelsen beslutar 
 
att samverka med Gästrike/Älvkarlebyprojektet avseende CX-databasen 
 
______ 
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Hrs § 33 
 
Miljöarbetet i Gävleborg 
 
Jörgen Blomkvist från landstinget Gävleborg ger enhistorik över miljöprojekt, 
som drivits Gävleborgs län i samverkan. 
 
Det har varit en lång resa med flera olika projekt i det regionala miljöarbete, 
vilket  förslagsvis skall gå vidare i NEX(Nätverk för Ekologisk hållbarhet i X-
län). 
 
Målet är att bidra till att skapa en ekologisk hållbar utveckling i Gävleborgs län 
och genom detta göra Gävleborg till ett mera attraktivt län att leva, bo och verka 
i. 
 
Förslaget kommer att sändas ut till kommunerna i länet för behandling. 
 
Ordförande tackar för informationen. 
 
______ 
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Hrs § 34 
 
Hälsingegymnasiet 
 
Projektledaren Lennart Dahlbom ger en resumé från 1994, då Tönnebrogruppen 
bildades för att samverka mellan gymnasieskolorna i Hälsingland. Sedan 1999 
finns ett samarbetsavtal mellan kommunerna i Hälsingland, när det gäller 
gymnasieskolan. 
 
Projektledaren ser att eleverna får större möjlighet att få sitt förstahandsval vid 
ansökan till gymnasiet samt att det finns en stor besparingspotential. 
 
Vid senaste verksamhetskonferensen gavs inga positiva signaler, när det gäller 
styrformen för ett Hälsingegymnasium. 
 
Ordförande tackar för informationen. 
 
Styrelsen beslutar 
 
att avbryta projektet ”Hälsingegymnasiet” den 30 juni 2004 i sin nuvarande 
form. 
 
att den 7 juni 2004 ser Lennart Dahlbom och skolchefsgruppen över det  
nuvarande samverkansavtalet. 
 
att Lennart Dahlbom lämnar en rapport från sammanträdet  till Hälsingerådet 
den 25 augusti 2004. 
 
_____ 
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Hrs § 35 
 
Hilding Mickelsson-sällskapet 
 
Samordnaren Sören Löfkvist redovisar uppdraget som Kerstin Hassner fick vid 
senaste sammanträdet. Hon har haft kontakt med berörda inom Hilding 
Mickelsson-sällskapet och Gunilla Stenberg. 
 

                                        Gunilla Stenberg, Hälsinglands museum, har fått uppdraget att arbeta fram en  
lösning för att samla våra hälsingebilder för framtiden. 
 
Ordförande tackar för informationen. 
 
Styrelsen beslutar 
 
att rapportera vad Hälsingerådet gjort till Gertrud Haglund 
 
att Gunilla Stenberg fortsätter arbetet med att samla och samordna hälsingebilder 
 
______ 
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Hrs § 36 
 
Budgetuppföljning 
 
Samordnaren Sören Löfkvist redovisar det ekonomiska utfallet för Hälsingerådet  
per den 15 maj 2004. Rapporten visar på god kontroll över Hälsingerådets 
ekonomi. 
 
Styrelsen beslutar 
 
att godkänna den ekonomiska redovisningen per 15 maj 2004. 
 
_____ 
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Hrs § 37 
 
Utdelning av ”Årets distansstudent” 
 
Ordförande Sven-Åke Thoresen, Birgitta Tapper och Stefan Permickels framför 
Hälsingerådets gratulationer till årets distansstudent Petra Pousard, Hudiksvall 
och önskar henne lycka till i framtiden med studierna. 
 
Motiveringen till utmärkelsen är: Petra har visat att modern distansutbildning 
för ”Människa, natur och religion” ger möjligheter att byta arbetsinnehåll och 
samtidigt behålla bostadsort. 
Petra har gått från allmogemålare till lärare. 
 
_____ 
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Hrs § 38 
 
Via Futura, IT-lots 
 
Via Futura,Hudiksvall, som är en ideell förening presenteras av Caroline 
Schmidt. Dess syfte är att skapa förutsättningar för tillgång till effektiv och 
prisvärd digital kommunikation för företag och föreningar inom  Hudiksvalls 
kommun. 
 
IT-Lots gör kostnadsfria besök för att hjälpa företag och föreningar samt har 
kortfattade broschyrer inom ämnesområdet.  
 
Via Futura ser möjligheter att kunna utöka sitt arbete till övriga kommuner i 
Hälsingland. Därför redovisar Caroline ett förslag till projektbeskrivning med 
målet att informera och ha en dialog med 1200 företag i de sex 
hälsingekommunerna om fördelarna med att använda Internet kommunikation 
samt påvisa affärsnytta med dator och IT i företagets egen verksamhet. 
 
Ordförande tackar för informationen. 
 
Styrelsen beslutar 
 
att satsa på projektidéen 
 
att IT-Lots skickar ut projektbeskrivning och finansieringsplan till varje 
kommun omgående 
 
______ 
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Hrs § 39 
 
HälsingeTur 
 
Stig Eng ger en rapport om slutarbetet med projktet HälsingeTur, som avslutas 
den 30 juni 2004. Projektet skall vid den tidpunkten budgetmässigt nollställas av 
hälsingekommunerna. 
 
HälsingeTur kommer att kvarstå som ekonomisk förening med ansvar för IDB, 
vilken kommer att skötas inom någon kommuns organisation i starten. 
 
Sören Löfkvist redovisar Turistdelegationens tankar kring Hälsingerådets 
ansökan för ”Utveckling av Hälsingland”. Turistdelegationen vill att projektet 
skall inriktas på ”Marknadsundersökning” och ”Kompetenshöjning hos 
företagen och hos lokala turistorganisationer”, då deltar de med 500 kkr för åren 
2004-2005. 
 
Styrelsen diskuterar om olika vägar för fortsättningen och kommer fram till att 
det skall göras en sammanfogning av IDB, Utveckling av Hälsingland och Via 
Futura. 
 
 
Styrelsen beslutar 
 
att sammanföra IDB, ansökan till turistdelegationen och IT-Lots för att öka och 
förbättra samverkan, vilket skall leda till en bättre gemensam produktutveckling. 
 
att kommunernas turistansvariga får i uppdrag att slutföra ansökan till 
turistdelegationen med Annika Bergström som ansvarig. 
 
att kommuncheferna får i  uppdrag att sätta igång arbetet omgående 
 
______ 
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Hrs § 40 
 
Validering 
 
Agneta Gullefors, Hudiksvall och Elisabeth Järmens-Wallin, Bollnäs presenterar 
ett förslag till validering inom ungdomsskolan och vuxenutbildningen, som 
diskuterats vid träffar i kommunernas arbetsmarknadsråd. 
 
Valideringen kommer att bekräfta personens kunskaper med betygsintyg, vilka 
sedan kan användas vid ansökningar av tjänster. 
 
Ordförande tackar för informationen. 
 
Styrelsen beslutar 
 
att arbetet fortsätter med en handlingsplan för validering inom ungdomsskolan 
och vuxenutbildningen 
 
att det bildas ett landskapsövergripande valideringsråd. 
 
_____ 
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Hrs § 41 
 
Tillväxt Hälsingland 
 
Projektet, som representeras av Enar Nilsson och Roger Walter, beskriver 
förutsättningarna efter konferensen, den 12 maj med Mikael Bohlin, angående 
Tillväxt Hälsingland. 
 
Det kommer att bli en viss tidsförskjutning, men projektet har tiden fram till den 
31 mars 2005 att slutföra arbetet. 
 
Det poängterades att förankrings- och beslutsprocessen i kommunerna måste 
förbättras för projektets möjligheter att nå målen. 
 
Ordförande tackar för informationen. 
 
Styrelsen beslutar 
 
att näringslivscheferna får i uppdrag att ta fram en näringslivsstrategi för 
Hälsingland för att välja de områden som skall samverkas kring 
 
att rapport skall lämnas den 25 augusti angående projektets fortlöpande arbete. 
 
____ 
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Hrs § 42 
 
Investeringsstöd 
 
Tord Wannberg rapporterar angående ”Investeringsstödet” efter samtal med 
Britt-Marie Ekengren på Länsstyrelsen. Tanken är att investeringsstödet skall 
överföras som en lånepott för företagen. 
 
Ordförande tackar för rapporten. 
 
Styrelsen beslutar 
 
att Tord Wannberg gör en skrivelse angående investeringsstödet, som 
ordförande S-Å Thoresen tar med sig till Kommunförbundets styrelse den 1 juni 
2004. 
 
____ 
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Hrs § 43 
 
Rapporter 
 
Björn Mårtensson rapporterar från projektet Kulturarv Hälsingegårdar. Projektet 
har erhållit ett internationellt erkännande, eftersom representanter för projektet 
skall till München för att bevista resultatet kring Europa Nostra-priset. 
 
Ordförande tackar för rapporten. 
 
_____ 
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Hrs § 44 
 
Information angående Mårten Andersson 
 
Gertrud Haglund och Stefan Bergerståhl redovisar tankar kring en 
dokumentation av konstnären Mårten Andersson, som fyller 70 år i sommar. 
Detta firas med tre utställningar i Hudiksvall, Bollnäs och Gävle till vilka en stor 
del av hans målningar genom åren har samlats.  
 
Mårten Andersson är fortfarande i farten i sin ateljé i Freluga by utanför Bollnäs. 
Ingen har som Mårten lyckats fånga Hälsinglands själ och hjärta på målarduk. 
 
Därför är det av stort värde att det görs en dokumentärfilm om konstnären. 
 
Ordförande tackar för informationen. 
 
Styrelsen beslutar 
 
att stödja tanken på att göra en dokumentationsfilm om konstnären Mårten 
Andersson 
 
_____ 


