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 Utdragsbestyrkande: 

 Plats och tid Orbaden, klockan 09.00 – 14.00 

Beslutande Sven-Åke Thoresen, ordf, s, Hudiksvall 
Evy Degerman, c, Bollnäs 
Olle Nilsson Sträng, s, Bollnäs  §62- 
Stefan Bäckström, c, Hudiksvall 
Sven-Olle Mårtensson, s, Ljusdal 
Sören Görgård, c, Ljusdal 
Stig Eng, c, Nordanstig  §62- 
Björn Mårtensson,c, Ovanåker 
Ingrid Lundin, s, Ovanåker 
Eva Tjernström, s, Söderhamn 
Lennart Olsson, c, Söderhamn 
 

 

Övriga deltagande  Lennart Borgsten, Ulf Sundberg, Thord Wannberg  §62- , Åke Stenqvist, Thomas 
Zetterqvist, Martin Blixt,Torbjörn Wannqvist, Lars Norin och Sören Löfkvist 

Utses att justera Björn Mårtensson  
Justeringens plats och tid  
  Paragrafer 060-078 

Underskrifter Sekreterare Sören Löfkvist  

 Ordförande Sven-Åke Thoresen 
 

 

 Justerande Björn Mårtensson  
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Hrs § 60 
 
Föregående protokoll 
 
Styrelsen beslutar 
 
att lägga föregående protokoll till handlingarna 
 
_____ 
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Hrs § 61 
 
Hälsingerådets framtid 
 
Ordförande Sven-Åke Thoresen informerade om sin träff med kommunernas 
KS-ordförande, angående Hälsingerådets framtid, den 6 oktober i Hudiksvall. 
Vid denna träff var alla kommuners representanter eniga om att fortsätta och 
förstärka samarbetet mellan kommunerna i Hälsingland. 
Följande frågor diskuterades: 
• Ett ärende skall väckas i styrelsen för att sedan behandlas i respektive 

kommun innan styrelsen tar beslut. 
• Samarbetskontakter över länsgränser är inget hinder i Hälsingerådets arbete. 
• Styrelsen skall lyfta blicken högre samt kraftsamla runt några frågor. 
• Gymnasieskola Hälsingland skall återupptas. 
• Kunskapsöverföring mellan kommuner samt mellan kommuner och 

landsting. 
• Bättre uppföljning av beslut med tidsplan och ansvarig. Dessa beslut skall 

skickas till respektive kommun i separata utskick. 
• Samordning av miljöfrågor t.ex. sluttäckning av sopor. 
• Samordnare för Hälsingerådet inför 2005. 
 
Styrelsen diskuterar hur frågan om samordnaren skall behandlas samt hur 
arbetsbeskrivningen skall vara utformad. 
 
Styrelsen beslutar 
 
att Sven-Åke Thoresen, Lennart Olsson och Sören Löfkvist får i uppdrag att 
hantera frågan om samordnare och dennes anställningtid. 

 
 
______ 
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Hrs § 62 
 
Fortsättning av personalprojektet 
 
Ulf Sundberg presenterar ett förslag till fortsättning av förstudien, genom att 
undersöka förutsättningar för att Hälsinglands kommuner genom samverkan kan 
utgöra en arbetsmarknad och därmed bli attraktivare arbetsgivare. 
 
Hälsingerådets styrelse beslutade den 26 maj 2004 i §30 
 
att Hälsingerådet skall arbeta vidare med dessa tre delområden inom projektet: 
 
• 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 äldre anställdas 

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

 
• att kommuncheferna får i uppdrag att ordna en arbetsgrupp för arbetets 

genomförande. 
 
 
Styrelsen beslutar 
 
att rekommendera respektive kommun att fatta beslut 
 
att det bildas en arbetsgrupp bestående av personalcheferna i respektive kommun 
med kommunchefen Anders Pihlgren, Söderhamn, som sammankallande 
 
att gruppen förutom de tre delområdena från förstudien även får i uppdrag att 
kartlägga andra tänkbara samverkansområden inom verksamhetsområdet 
personal. 
 
att kartläggningen skall redovisas vid Hälsingerådets sammanträde den 2 
februari 2005. 
 
______ 
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Hrs § 63 
 
IDB 
 
Stig Eng rapporterar från mötet med turistansvariga i respektive kommun.  
 
Bokningscentralen i Nordanstig arbetar med att få in aktuell information i 
databasen och den tar fram förslag till vilka regler som gäller vid deltagande i 
IDB. 
 
Respektive turistorganisation säljer in deltagande i IDB till sina företag enligt 
beslutat avgiftssystem. Den lokala organisationen fakturerar företagen samt 
rapporterar till den ekonomiska föreningen för IDB vilka företag, som är 
kontrakterade. Den ekonomiska föreningen fakturerar 50% av kostnaden till den 
lokala organisationen och intäkterna används till affärsutveckling av databasen. 
 
Den totala kostnaden för databasen beräknas till 630000 kr per år, varvid 
Länsstyrelsen är beredd att satsa 200000 kr för år 2005. Kommunerna skall 
behöva finansiera verksamheten med 450000 kr per år. 
 
Ordförande tackar för rapporten. 
 
Styrelsen beslutar 
 
att rekommendera kommunerna att besluta 
 
att stödja förslaget till upplägg 
 
att finansiera verksamheten under år 2005 med 450000 kr, vilket fördelas med 
75000 kr per kommun 
 
att år 2006 skall verksamheten vara självfinansierande utan kommunala bidrag 
 
att driftsansvaret för IDB ligger i Nordanstigs kommun 
 
att beslut tas i respektive kommun före den 1 december 2004. 
 
______ 
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Hrs § 64 
 
Ansökan turistdelegationen 
 
Lennart Borgsten presenterar de redigerade huvudaktiviteterna i 
”Kompetensutveckling Hälsingland” från ett möte med turistansvariga i 
kommunerna i Hälsingland den 18 augusti 2004.. Varvid alla kommuner var 
eniga om att sända ansökan till Turistdelegationen. 
 
Vid mötet beslutades att Annika Bergström, Hudiksvall, blir samordnare i 
projektet. 
 
Ordförande tackar för informationen. 
 
Styrelsen beslutar 
 
att sända ansökan till Turistdelegationen snarast 
 
att Annika Bergström blir samordnare för projektet. 
 
______ 



HÄLSINGERÅDET Protokoll 
 Sammanträdesdatum Blad 
 

Styrelsen 13 oktober 2004 7(20) 
 
 

Justerandes sign:   Utdragsbestyrkande: 

   Delges:  

 

 
Hrs § 65 
 
Rapport GIS 
 
Martin Blixt, GIS-samordnare i Bollnäs, rapporterade från projektarbetet inom 
GIS-samverkan i Hälsingland med två huvudsakliga mål: 
• en utredning, som visar hur en gemensam GIS-databas och teknisk plattform 

mellan kommunerna i Hälsingland skall kunna utformas 
• tillgängliggöra geografisk information genom medverkan i CX-databasen. 
 
Projektgruppen har haft kompetenshöjande aktiviteter,inventerat nuvarande GIS-
stöd, gjort en utredning av teknikplattformen samt gjort en kostnads- och 
nyttoanalys. 
 
För att marknadsföra projektet kommer en ”release” att göras i Söderhamn den 
15 december 2004. 
 
Projektet ligger bra till i tidsplanen och är idag lyckat. 
 
Ordförande tackar för informationen 
 
Styrelsen beslutar 
 
att godkänna rapporten 
 
______ 
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Hrs § 66 
 
Näringslivsprogram Hälsingland 
 
Tomas Zetterqvist presenterar ett förslag till Näringslivsprogram Hälsingland, 
som innehåller en målsättning om att ”Hälsingland ska ha Sveriges bästa 
näringslivsklimat med ökad tillväxt och ökad sysselsättning.” 
 
Strategien skall vara att projektet skall utveckla gemensamma intressen för 
kommunerna och näringslivet för att skapa positiva attityder till företagande 
genom att effektivisera insatserna för att öka näringslivets engagemang. 
 
Vid sammanträdet diskuteras uttrycket ”bästa näringslivsklimat” och hur 
aktiviteter och utvärdering av målet skall utföras. 
 
Förslag till frågor som kommunerna bör arbeta med delades ut till ledamöterna. 
 
Kommunerna förbereder frågorna innan Rådsmötet den 1 december 2004 då 
frågorna penetreras. 
 
Efter kontakter med Finansdepartementet kommer projektet att få möjlighet att 
förlänga projekttiden till den 31 mars 2005. 
 
Ordförande tackar för informationen. 
 
Styrelsen beslutar 
 
att kommunerna diskuterar detta upplägg före den 1 december 2004 
 
att projektet rapporterar till Hälsingerådet den 2 februari 2005. 
 
_____ 
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Hrs § 67 
 
Rapport Räddningstjänsten 
 
Projektansvarige Torbjörn Wannqvist, Bollnäs, rapporterar om projektets tre 
delar: Förebyggarna i Gävleborg, Stab- och ledning samt Riskhantering – internt 
skydd. 
 
Förebyggarna i Gävleborg skall utveckla det förebyggande arbetet, ordna en 
samsyn och likriktning av tolkningen av förebyggandefrågor samt ett gemensamt 
agerande i frågorna. 
 
Stab- och ledning skall ha kapacitet och kunskap för extraordinära händelser och 
för detta kan det behövas en gemensam räddningschefsberedskap (RCB). 
 
Riskhantering – internt skydd arbetar med att kommunerna skall ha en fastställd 
organisation för arbetet med det interna skyddet, som skall vara anpassat efter 
politiskt satta mål (policy). Samtliga kommuner skall ha utsett en 
säkerhetsansvarig person. 
 
Projektet redovisar en fortsatt samverkan i olika geografiska områden i länet 
samt att fasa in LSO (lagen om skydd mot olyckor) med handlingsprogram. 
Projektet har idag projektmedel kvar vilka skall redovisas i april 2005. Styrelsen 
diskuterar hur dessa medel bäst skall användas. 
 
Ordförande tackar för informationen. 
 
Styrelsen beslutar 
 
att godkänna rapporten 
 
att Tord Wannberg får i uppdrag att ordna kompetensutveckling för tjänstemän 
och förtroendevalda samt konferens för en bättre samordning av 
erfarenhetsutbyte. 
 
______ 
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Hrs § 68 
 
Välkommen till Hälsingland 
 
Lars Norin, Ovanåkers kommun, presenterar ett arbetsmaterial, i vilket 
turistansvariga i respektive kommun varit delaktiga . 
 
Marknadsföring av Hälsingland innehåller : 
• dagsläget 
• övergripande mål 
• mål 
• resursbehov i 4 prioriteter  
 
Samtliga turistansvariga i respektive kommun har detta material för presentation 
i kommunstyrelserna. 
 
Styrelsen beslutar 
 
att kommunerna diskuterar förslaget och följande frågeställningar för att 
återkomma den 1 december 2004 till Hälsingerådet: 
 
• är detta ett bra upplägg? 
• finns medel inom befintliga organisationer? 
• skall medel sökas från Länsstyrelsens tillväxtprogram? 
• skall den befintliga grafiska profilen för Hälsingland framtagen av 

HälsingeTur användas? 
 
_____ 
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Hrs § 69 
 
Sammanträden 2005 
 
Samordnaren Sören Löfkvist presenterar ett förslag till sammanträdesdagar 
under 2005 med datum och platser.Förslaget är: 
 
Onsdagen 2 februari             styrelsen                      Orbaden 
Onsdagen 16 mars                styrelse och råd           Ljusdal 
Onsdagen 25 maj                  styrelse                        Orbaden 
Onsdagen 24 augusti            styrelse                         Orbaden 
Onsdagen 12 oktober            styrelse                        Orbaden 
Onsdagen 30 november        styrelse och råd           Söderhamn 
 
Styrelsen beslutar 
 
att godkänna det presenterade förslaget 
 
_____ 
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Hrs § 70 
 
Budgetuppföljning per 22 september 2004 
 
Sören Löfkvist presenterar det ekonomiska utfallet för Hälsingerådet, 
Gymnasieskola Hälsingland och VA-Hälsingland. Samtliga projekts ekonomi är 
under god kontroll utan några negativa avvikelser. 
 
Ordförande tackar för informationen. 
 
Styrelsen beslutar 
 
att godkänna de ekonomiska uppföljningen 
 
att kvarstående medel i VA-Hälsingland skall användas till kompetenshöjande 
insatser för personalen. 
 
______ 
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Hrs § 71 
 
Kulturarv Hälsingegårdar 
 
Björn Mårtensson redovisar arbetet inför ansökan till världsarv för projektet 
Hälsingegårdarna. Målsättningen är att ansökningsdokumentet till världsarv 
skall var klart under 2005. 
 
Inför denna ansökan skall Riksantikvariatsämbetet informeras och uppvaktas 
samt förankring ske i landskapet, kommunerna, Hälsingegårdarnas 
intresseförening samt andra intressenter. 
 
Därför har projektet gjort en avsiktsförklaring som skall godkännas av alla parter 
före en ansökan. 
 
Ordförande tackar för informationen. 
 
Styrelsen beslutar 
 
att rekommendera kommunerna att besluta: 
 
att godkänna projektets avsiktsförklaring 
 
att detta görs före den 31 december 2004. 
 
______ 



HÄLSINGERÅDET Protokoll 
 Sammanträdesdatum Blad 
 

Styrelsen 13 oktober 2004 14(20) 
 
 

Justerandes sign:   Utdragsbestyrkande: 

   Delges:  

 

 
Hrs § 72 
 
Regionalt miljöavtal 
 
Björn Mårtensson tar upp frågan om viljeförklaringen för regionalt miljöavtal 
och undrar hur övriga kommuner har agerat i frågan. 
Kommunerna är eniga om att Kommunförbundet Gävleborg bör ta ställning till 
frågan innan kommunerna agerar. 
 
Styrelsen beslutar 
 
att invänta Kommunförbundet Gävleborgs ställningstagande 
 
_____ 
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Hrs § 73 
 
Landsbygdscentrum Gävleborg 
 
Lennart Borgsten, Hudiksvall, tar upp frågan om ansökan Landsbygdscentrum 
Gävleborg och föreslår en samordning i frågan. 
 
Ordförande tackar för informationen. 
 
Styrelsen beslutar 
 
att Bengt Gill, Hudiksvall, får i uppdrag att samordna kommunerna i frågan 
 
____ 



HÄLSINGERÅDET Protokoll 
 Sammanträdesdatum Blad 
 

Styrelsen 13 oktober 2004 16(20) 
 
 

Justerandes sign:   Utdragsbestyrkande: 

   Delges:  

 

 
Hrs § 74 
 
SJ – planer för Stambanan 
 
Sven-Olle Mårtensson tar upp SJ-chefens  planer för Stambanan kontra 
Ostkustbanan. Om detta skulle genomföras kommer det att vara en katastrof för 
kommunerna i Hälsingland. 
 
Hälsingerådet diskuterar olika sätt att bemöta frågan och enas om att uppvakta 
regeringen angående problemet. 
 
Ordförande tackar för rapporten. 
 
Styrelsen beslutar 
 
att Hälsingerådet skall skriva till kommunikationsminister Ulrica Messing 
 
att kommunernas KS-ordförande skriver under 
 
att brevet skickas till Pressen för kännedom 
 
____ 
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Hrs § 75 
 
LSS – utjämning 
 
Björn Mårtensson föredrar resultatet från LSS-utjämningen, vilket ger en negativ 
bild för alla kommuner utom Söderhamn.  
 
Svenska kommunförbundet har gjort en skrivning, som stöttar Gävleborgs län. 
Denna skrivning har Kommunförbundet Gävleborg ställt upp på. Vårt län 
förlorar 16 miljoner i förhållande till den beräknade LSS-utjämningen. 
 
Det är 50 kommuner i Sverige som drabbas negativt av den senaste beräkningen. 
Hälsingerådet diskuterar en regional utjämning, som skulle mildra 
konsekvenserna av beräkningen och skall arbeta vidare med frågan. 
 
Ordförande tackar för informationen. 
 
_____ 
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Hrs § 76 
 
Företagsstöd 
 
Björn Mårtensson tar upp frågan om företagsstödet, som enligt rykten skall 
försvinna inom mål 2 – området. Detta skulle påverka landskapet, förutom 
Ljusdals kommun, väsentligt. 
 
Styrelsen beslutar 
 
att Thomas Zetterqvist, Ovanåker, att skall göra en skrivning till regeringen och 
ansvarig minister angående företagsstödet. 
 
att Hälsingerådets ordförande Sven-Åke Thoresen undertecknar 
 
____ 
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Hrs § 77 
 
Rapport byggstart E4 
 
Sven-Åke Thoresen rapporterar att han fått signaler om att Vägverkets chef 
Göran Agerback informerat om att pengarna inte skulle räcka till byggstart för 
E4 under år 2006. Budgeterade medel skall istället användas för att anlägga 
vägar runt Sala. 
Landshövdingen och ordförande har skrivit till regeringen angående 
miljöprövningen inför vägbygget 2006 och en ny skrivning skall göras. 
 
____ 
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Hrs § 78 
 
Rapport 
 
Samordnaren rapporterar att Högskolesamverkan i Hälsingland (HSiH) 
Ekonomisk förening har bytt namn till HälsingeUtbildning ekonomisk 
förening. 
 
____ 
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