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 Utdragsbestyrkande: 

Plats och tid Rovdjurscentrum, Järvsö, klockan 09.00 - 15.00. 

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

 

Övriga deltagande Ulf Sundberg, Lennart Borgsten, Thord Wannberg, Christer Engström, Anders 
Pihlgren och Åke Stenqvist 

Utses att justera Sören Görgård  

Justeringens plats och tid  
  Paragrafer 1 - 21 

Underskrifter Sekreterare Åke Stenqvist 
 
 
 
 

 

 Ordförande Sven-Åke Thoresen 
 
 
 

 

 Justerande Sören Görgård 
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Hr § 1  
 
Föregående protokoll 
 
Föregående protokoll läggs till handlingarna. 
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Hr § 2  
 
Genomgång av föredragningslista 
 
BESLUT 
 
Föredragningslistan godkänns med tillägg av följande ärende: 
 
Den företagsamma förvaltningen. 
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Hr § 3  
 
Samarbete mellan Hälsingland och Gästrikland inom 
Konsumentvägledning  
 
Vid träff med Gästrikerådets styrgrupp den 25 maj 2005 enas mötet om att det 
finns ett antal verksamhetsområden där ett samarbete mellan Hälsingland och 
Gästrikland skulle leda till stora vinster för båda landskapen. Dessa 
verksamhetsområden är 
- konsumentvägledning 
- inköp 
- infrastruktur 
- IT 
- turism 
 
Vid Hälsingerådets styrelsemöte 2005-11-30 beslutades att kommuncheferna får 
i uppdrag att arbeta vidare med konsumentvägledningen. Eventuella förslag till 
förändringar och utökningar rapporteras till styrelsen. 
 
Vid dagens sammanträde rapporterar Thord Wannberg om de erbjudanden om 
deltagande i Konsumentvägledning Hälsingland som givits till 
Gästrikekommunerna. Inom nuvarande teknik ryms ytterligare tre till fyra 
kommuner.  
 
 
BESLUT 
 
Styrelsen beslutar att erbjudandet till Gästrikekommunerna om samverkan inom 
konsumentvägledningen ska fortsätta. Besked om deltagande ska lämnas senast 
till nästa styrelsemöte 2006-03-22. 
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Hr § 4  
 
Närsjukvården. En rapport 
 
Vid dagens sammanträde deltar Staffan Lindvall, Landstinget och Else-Marie 
Nilsson, Omvårdnadsförvaltningen i Söderhamn. 
 
Staffan inleder med att säga att begreppet närsjukvård har bytts till närvård som 
kan beskrivas som en funktion; ett nätverk av kompetens och resurser. Därefter 
redogör han för hur närvården är organiserad inom länet. 
 
Else-Marie redogör för hur Söderhamns kommun på olika sätt har omorganiserat 
sin verksamhet sedan sjukhuset las ner. Bland annat har det skett en stor satsning 
på korttidsplatser och anställning av vårdkoordinatorer. Nattpatrullerna är nu 
gemensamma med Landstinget på så sätt att patrullerna agerar över 
huvudmannagränserna. 
 
Enligt Staffan är det tydligt att kommuner och Landsting har hittat varandra i det 
gemensamma närvårdsarbetet. 
 
 
BESLUT 
 
Ordföranden tackar för en utförlig rapport. 
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Hr § 5  
 
Gymnasiesamverkan i landskapet 
 
Vid dagens sammanträde deltar gymnasiecheferna Thomas Rotter, Edsbyn och 
Ulf Andersson, Ljusdal. 
 
Thomas informerar utifrån det nya samverkansavtal som skrivits mellan 
kommunerna i Hälsingland. 
Det framkommer att samverkan är stor mellan landskapets gymnasieskolor: 
- Distanskurserna pågår. 
- Nätverksträffar sker regelbundet. 
- Gymnasiechefsträffar av övergripande karaktär görs för att bland annat 

diskutera samverkansavtalet. 
- Särskild samverkan i norra respektive södra Hälsingland. 
 
Ulf och Thomas pekar på att vissa gymnasieprogram är underdimensionerade i 
Hälsingland. Det gäller BP (byggprogrammet), FP (fordonsprogrammet) och HV 
(hantverksprogrammet). 
 
Därefter följer en diskussion om gymnasieskolornas framtid. 30 % av elevantalet 
kommer att tappas på några års sikt. 2007 kommer bestämmelsen om fri 
sökbarhet för gymnasieeleverna. Vad gör gymnasieskolorna attraktiva för 
eleverna? 
 
 
BESLUT 
 
Ordföranden tackar för informationen och för en givande diskussion. 
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Hr § 6  
 
Näringslivssamverkan. Rapport om nuläget 
 
Vid dagens sammanträde deltar projektsamordnare Lars Follstedt. 
 
Lars inleder med att påminna om målet för Tillväxt Hälsingland som är att 
”Hälsingland ska ha Sveriges bästa näringslivsklimat med ökad tillväxt och ökad 
sysselsättning”. 
För att nå målet har Näringslivsprogrammet för Hälsingland varit koncentrerat 
på tre frågor: 
1 Marknadsföring för etablering och rekrytering 
2 Teknikportal. Hälsinglands styrkor och virtuell plattform för näringslivet. 
3 Omvärldsbevakning med kompetenshöjning. 
 
Tillväxt Hälsingland har bland annat genomfört utbildning för 30 tjänstemän i 
”Den företagsamma förvaltningen”, belyst IT-teknisk plattform för 
näringsliv/egen verksamhet och haft möten med regionens Högskolor. 
 
Kvarstår att genomföra är bland annat ”Den företagsamma förvaltningen steg II” 
samt en entreprenörsdag för politiker. 
 
 
BESLUT 
 
Ordföranden tackar för informationen. 
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Hr § 7  
 
Den företagsamma förvaltningen 
 
Anders Pihlgren tar upp frågan om en entreprenörsdag för politiker.  
 
 
BESLUT 
 
Beslutas att entreprenörsdagen för politiker genomförs torsdagen den 27 april 
2006. Inbjudan omfattar 10 politiker per kommun. 
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Hr § 8  
 
Norrtåg 
 
Vid styrelsens sammanträde 2005-11-30 väckte Evy Degerman frågan om hur 
projektet Norrtåg ska gå vidare. 
Styrelsen beslutade att ta upp frågan om Norrtåg vid sitt sammanträde den 15 
februari 2006. 
 
Olle Nilsson Sträng rapporterar från senaste mötet i projektet Norrtåg. 
Framkommer att nya vagnar för persontrafiken ska upphandlas. Regeringen har 
beslutat om den så kallade Norrlandskorridoren vilket troligen innebär att EU-
pengar kan sökas för fortsatt utbyggnad. 
 
 
BESLUT 
 
Ordföranden tackar för rapporten. 
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Hr § 9  
 
Bokslut för år 2005 
 
Åke Stenqvist redovisar bokslutet för år 2005, vilket visar på lägre kostnader 
jämfört med budget för år 2005. Detta innebär att utgående balansen för året blir 
206,2 kkr. 
 
 
BESLUT 
 
Styrelsen beslutar föreslå rådsmötet att godkänna bokslutet för år 2005. 
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Hr § 10  
 
Medlemsavgift 2006 
 
Samordnaren Åke Stenqvist presenterar budget och förslag till medlemsavgift 
för år 2006. Budgeten innehåller ett bidrag från Länsstyrelsen med 98 400 
kronor som finns kvar från 2005. Med en medlemsavgift på 2 kr per 
kommuninnevånare blir den utgående balansen 36 600 kronor. 
 
 
BESLUT 
 
Styrelsen beslutar fastställa medlemsavgiften till 3 kronor per 
kommuninnevånare vilket ger en utgående balans på ca 167 000 kronor. 
 
__ 
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Hr § 11  
 
Fågelinfluensan. Hur är vår beredskap? 
 
Vid dagens sammanträde deltar Åke Lindahl och Armine Arvetian från 
Länsstyrelsen. 
 
Armine redogör för de olika roller och ansvarsområden som Länsstyrelsen och 
kommunerna har i samband med epizootiutbrott. I kommunerna är det 
miljönämnd och räddningstjänst som kan hjälpa till med organisationen av t.ex. 
avfallshantering, smittrening och saneringsåtgärder. 
 
Vid misstanke om fågelinfluensa skall anmälan ske till veterinär som har att 
anmäla vidare till Länsstyrelsen (länsveterinären). 
 
Det är Jordbruksverket som ansvarar för smittskyddet när det gäller tama 
fjäderfän som värphöns och slaktkycklingar.  
Kommunens miljöförvaltning skall ange lämpliga platser för operativa 
ledningscentraler. 
 
Åke framhåller vikten av att både Länsstyrelsen och kommunerna ger en riktig 
och fullödig information till innevånarna. 
 
 
BESLUT 
 
Ordföranden tackar Länsstyrelsens representanter för en mycket viktig 
information. 
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Hr § 12  
 
Val av ledamot i det regionala krishanteringsrådets beredningsgrupp 
samt val av ledamot till arbetet med radiosystemet RAKEL 
 
BESLUT 
 
Till ledamot i det regionala krishanteringsrådets beredningsgrupp väljs 
kommunchef Thord Wannberg. 
 
Till ledamot till arbetet med radiosystemet RAKEL väljs räddningschef Lennart 
Julin. 
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Hr § 13  
 
Medlemskap i Gävleborgs Kreditgarantiförening 
 
För att möta en situation med allt hårdare villkor på kreditmarknaden för våra 
småföretag har ett antal intressenter med internationella framgångsexempel som 
förebild bildat Gävleborgs Kreditgarantiförening (GKGF).  
 
Projektgruppen Tillväxt Hälsingland har diskuterat frågan om kommunernas ev. 
medverkan i GKGF vid flera tillfällen och också haft överläggningar med 
representanter för föreningen.  
 
Projektgruppens slutsatser är följande: 
 
- det är bra att GKGF etableras 
- det finns goda skäl för kommunerna att engagera sig 
- det är viktigt att riskprofilen sätts i relation till resurserna/marginalerna 
- inriktningen på insatserna bör vara mot ”eget kapital” 
- styrelsen bör bestå av företagare  
 
De erfarenheter som finns från kreditgarantiföreningar visar att god lokal 
förankring är en viktig framgångsfaktor. Ett kommunalt engagemang kan vara 
en viktig beståndsdel i detta sammanhang. Storleken på de kommunala 
insatserna bör vara en avvägning mellan ”reellt tillskott” och ”ej dominerande”.  
 
Projektgruppen anser vidare att kommunernas inflytande över verksamheten inte 
skall avse den löpande verksamheten, utan mera inriktnings- och strategifrågor. 
Därför är det viktigt att kommunerna söker gemensamma uppfattningar på dessa 
punkter och hanterar dessa i anslutning till sitt inträde i föreningen. Riskprofil 
och finansiell inriktning, som nämnts ovan, är viktiga sådana frågor.  
 
Inriktningen på insatserna bör vara mot ”eget kapital”. Det innebär i klartext att 
GKGF lämnar garanti för banklån och/eller borgen för privatpersoner för att 
finansiera aktiekapital i startfasen, öka aktiekapitalet eller att genomföra 
aktieägartillskott till småföretag.  
 
 
BESLUT 
 
Styrelsen rekommenderar att medlemskap kan tecknas av endera kommunen 
eller av kommunens näringslivsbolag. 
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Hr § 14  
 
Arbetsmarknadsläget, speciellt ungdomsarbetslösheten 
 
Vid styrelsemöte 2005-11-30 beslutades att arbetsmarknadsläget, speciellt 
ungdomsarbetslösheten, ska redovisas från varje kommun vid styrelsemötet den 
15 februari 2006. 
 
Vid dagens sammanträde redovisar Ulf Sundberg siffror från färsk 
arbetslöshetsstatistik. Det framkommer att bland ungdomar 18 – 24 år är 
arbetslösheten stor i vårt län, 10 %, att jämföra med riket som har 5,9 %. 
 
För att ytterligare belysa frågan föreslås att arbetslösheten diskuteras vid nästa 
rådsmöte. Då ska representanter för Länsarbetsnämnden, af-nämnderna och 
skolansvariga inbjudas. 
 
 
BESLUT 
 
Styrelsen beslutar att arbetslösheten ska diskuteras vid rådsmötet den 22 mars 
2006. Representanter för Länsarbetsnämnden, af-nämnderna och skolansvariga 
inbjuds att delta. 
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Hr § 15  
 
O-ringen. Rapport 
 
Vid styrelsemötet 2005-11-30 fick samordnaren i uppdrag att, med 
representanter för O-ringen, reda ut vilka behov som finns av tekniskt bistånd 
från respektive kommun. 
Vid dagens sammanträde rapporterar Åke Stenqvist om den samplanering som 
pågår mellan kommunerna och O-ringen.  
Det är tre arbetsgrupper från kommunerna: 
1  Räddning 
2  Vatten och avlopp + renhållning 
3  Arbetsmarknad 
 
Många av samordningsfrågorna är lösta men fortfarande återstår att klargöra 
kostnadsbilden. 
 
 
BESLUT 
 
Styrelsen beslutar att en ekonomisk redovisning ska göras till styrelsens 
sammanträde 2006-03-22. 
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Hr § 16  
 
Sammanslagning av inköpsorganisationerna Inköp Hälsingland och 
Inköp Gästrikland 
 
Vid Hälsingerådets sammanträde 2005-11-30 informerade Göran Karlsson, VD 
för Inköp Hälsingland och Ulf Sundin, VD för Inköp Gästrikland om en planerad 
sammanslagning av de två inköpsförbunden.  
 
Fördelar med en sammanslagning sades bestå av sjunkande priser, fler avtal, fler 
delar på kostnaden för system och utveckling samt att organisationen blir mindre 
sårbar. 
 
Vid dagens styrelsemöte diskuteras fördelar och nackdelar vid en 
sammanslagning av de två inköpsorganisationerna. Eftersom frågan kräver 
ytterligare information och bearbetning föreslås att direktionsledamöterna för 
Inköp Hälsingland inbjuds till styrelsen. 
 
 
BESLUT 
 
Direktionsledamöterna för Inköp Hälsingland inbjuds att närvara vid 
Hälsingerådets styrelsemöte. 
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Hr § 17  
 
IDB. Information från olika möten 
 
 
Stig Eng lämnar en rapport från de möten som förevarit om 
informationsdatabasen (IDB).  
 
Det framkommer att Hälsingland Turism tar över informationsdatabasen från 
HälsingeTur. Länsstyrelsen är beredd att skjuta till 100 000 kronor extra att 
hanteras av användargruppen för IDB. Hälsingland Turism och Gästrikland 
Turism delar lika på övriga kostnader för användargruppen. 
 
Stig poängterar vikten av att turistorganisationerna i kommunerna matar in 
uppgifter i IDB. 
 
Avslutningsvis informerar Stig om att HälsingeTur ekonomisk förening 
antagligen kommer att upphöra. Formella beslut om detta fattas under våren 
2006. 
 
 
BESLUT 
 
Ordföranden tackar för informationen. 
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Hr § 18  
 
Utvärdering av Hälsingerådet 
 
Hälsingerådet har uppdragit till styrelsen att genomföra en utvärdering av 
Hälsingerådets verksamhet. Styrelsen har diskuterat hur arbetet ska läggas upp 
och vilken inriktning utvärderingen skall ha.  
 
Vid Hälsingerådets sammanträde 2005-11-30 informerades bl. a. om den kontakt 
som tagits med Högskolan i Gävle.  
Högskolan är beredd att åta sig uppgiften att utvärdera Hälsingerådets 
verksamheter och den betydelse rådet haft på landskapets utveckling. Arbetet 
ska förslagsvis göras under tiden 2006 01 01 – 2006 08 31. 
Kostnaden beräknas till ca 300 000 kr. 
Pengar för genomförandet har, utan framgång, sökts på Finansdepartementets 
avdelning för Kommunal ekonomi.  
 
Styrelsen fick då i uppdrag att arbeta vidare med frågan om utvärdering av 
Hälsingerådet. 
 
Vid dagens sammanträde diskuteras ett förslag till uppläggning och offert som 
kommit från företaget Isaksson Projekt&Uppdrag i Färila. 
 
 
BESLUT 
 
Styrelsen beslutar att ingen utvärdering av Hälsingerådet ska göras.  
 
I början av kommande mandatperiod ska styrelsen arbeta fram en nulägesanalys 
för att se vilka framgångsfaktorer som finns för att ytterligare lyfta den 
samverkan som sker i Hälsingerådet. Resultatet skrivs in i nästa 
Verksamhetsplan. 
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Hr § 19  
 
Problemet med kommunernas telefonväxlar 
 
Lennart Borgsten lämnar en kort rapport om de problem som varit med 
kommunernas telefonväxlar. I Hudiksvall stod växeln stilla i 17 timmar, andra 
kommuner i landskapet hade längre stillestånd. 
Det framkom att det är underleverantörer till Ventelo som inte klarat sitt 
uppdrag. Vissa åtgärder är gjorda för att något liknande inte skall inträffa i 
framtiden. 
 
 
BESLUT 
 
Ordföranden tackar för informationen. 
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Hr § 20  
 
Kommunmolnet. Hur går vi vidare? 
 
Vid styrelsemöte 2005-10-12 uppdrogs till Kommuncheferna att aktivt arbeta för 
att samverkan om olika IT-system, via kommunmolnet, sker mellan länets 
kommuner. 
Redovisning till styrelsen ska göras med jämna mellanrum. 
 
Vid dagens styrelsemöte rapporteras om de diskussioner som hittills förts om 
samverkan mellan olika IT-system. Bland annat gemensam löneadministration 
och gemensam telefonilösning. 
 
 
BESLUT 
 
Ordföranden tackar för redovisningen. 
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Hr § 21  
 
Hollandprojektet 
 
Företaget Placement Utvikling, Norge har erbjudit kommuner i Gävleborg att 
delta i Hollandprojektet. Projekttiden är 12 – 15 månader. Under den tiden 
garanterar företaget att 10 barnfamiljer - företagare från Holland flyttar till 
kommunen.  
 
Förutsättningen är att mottagande kommun agerar aktivt för att familjerna ska få 
bostad och företagen lämpliga lokaler. 
 
Kostnaden är 300 000 kronor inklusive alla resor, kontakter och resultatgaranti. 
Ytterligare tre kommuner kan ingå för 75 000 kronor extra per kommun. 
 
 
BESLUT 
 
Styrelsen beslutar att anmäla alla sex hälsingekommuner som preliminärt 
intresserade av projektet. 
 
 


