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 Utdragsbestyrkande: 

Plats och tid Orbaden Konferens, Orbaden, klockan 09.00 - 13.00 

Beslutande Sven-Åke Thoresen, ordf, s, Hudiksvall 
Lennart Olsson, vice ordf, c, Söderhamn  
Evy Degerman, c, Bollnäs 
Olle Nilsson Sträng, s, Bollnäs 
Stefan Bäckström, c, Hudiksvall 
Roland Bäckman, s, Ljusdal 
Stig Eng, c, Nordanstig 
Ulf Lövgren, s, Nordanstig 
Björn Mårtensson, c, Ovanåker 
Ingrid Lundin, s, Ovanåker 
Tommy Lindvall, v, Söderhamn 
 

Ordförande § 50 – 54 
Ordförande § 55 - 60 

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

Utses att justera Björn Mårtensson  

Justeringens plats och tid  
  Paragrafer 50-60 
Underskrifter Sekreterare Åke Stenqvist  

 Ordförande Sven-Åke Thoresen 
 

 

 Justerande Björn Mårtensson  
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Hrs § 50  
 
Föregående protokoll 
 
Föregående protokoll läggs till handlingarna. 
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Hrs § 51  
 
Genomgång av föredragningslista 
 
 
BESLUT 
 
Föredragningslistan godkänns med tillägg av följande ärende: 
 
Vattenråd. 
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Hrs § 52  
 
Politikerutbildning 
 
Olle Larsson deltar. Han presenterar ett utbildningspaket för nyvalda och 
omvalda politiker 2006. Paketet innefattar sju olika utbildningstillfällen. 
 
1 Utvecklingsprogram för nyvalda och omvalda 2006. Tre dagar. 
 
2 Nyvalda och omvalda ordförande och vice ordförande i kommunfullmäktige, 
kommunstyrelse och nämnder. En dag. 
 
3 Förtroendevalda och arbetsgivarrollen. En dag. 
 
4 Vad du som förtroendevald behöver känna till om arbetsmiljölagstiftningen. 
En dag. 
 
5 Nyvalda och omvalda kommunrevisorer. En dag. 
 
6 Medborgardialog som ett stöd för styrning. En dag. 
 
7 Politikerakademi. Sju dagar. 
 
Vid diskussion framkom bland annat att det i dag saknas en avancerad 
ledarutbildning för förtroendevalda samt att politikerakademiutbildningen gärna 
kan ske tillsammans med Västernorrlands län. 
 
 
BESLUT 
 
Ordföranden tackar för presentationen. 
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Hrs § 53  
 
Sammanslagning av inköpsorganisationerna Inköp Hälsingland och 
Gästrike Inköp 
 
Vid styrelsemötet 2006-08-30 diskuteras både inköpsorganisationens och 
kommunernas förbättringsområden för att kunna sköta upphandlingar på ett 
bättre sätt än hittills. 
 
När det gäller Inköp Hälsingland framkom att förhållningssättet mot kommunen 
som beställare och mot näringslivet måste förbättras. Den sociala kompetensen 
uppfattades som otillräcklig. 
 
Dessutom konstaterades att kommunerna måste förbättra sin beställarkompetens 
och sin köptrohet mot gjorda upphandlingsavtal. 
 
Styrelsen beslutade att ge kommuncheferna i uppdrag att arbeta vidare med 
frågan i syfte att ta fram ett underlag som tydliggör hur en eventuell 
sammanslagning kan göras utifrån att den nya organisationen på ett bättre sätt 
kan hantera kontakten med näringsliv och uppdragsgivare. 
 
Vid dagens sammanträde presenterades ett förslag från kommuncheferna: 
 
Bildandet av gemensam inköpsorganisation för Hälsingland och 
Gästrikland. 

 Ny inköpsorganisation ”Inköp Gävleborg” 
 

Motiv för att bilda ny inköpsorganisation: 
 

”Genom en sammanslagning kan nuvarande styrkor i de båda 
kommunalförbunden förstärkas. En sammanslagning kan möjliggöra en bättre 
långsiktig planering, strategiska och långsiktiga beslut samt ett ökat fokus på 
kompetensutveckling och specialisering av upphandlarna. Samverkan kan leda 
till effektivare arbetsformer och att kunskaper och resurser tas till vara. 
En sammanslagen upphandlingsorganisation har en betydande 
besparingspotential. Samordningseffekterna torde uppgå till minst 50 – 60 
miljoner kronor på årsbasis.” 

Ur Öhrlings Konsultrapport om eventuell sammanslagning av Gästrike Inköp och Inköp Hälsingland, 
aug -05. 
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 Syfte och mål 
 

Den nya organisationen skall kunna erbjuda information och utbildning i 
offentlig upphandling samt vägleda företag för att kunna göra affärer med den 
offentliga sektorn.  

 
 En gemensam värdegrund för den nya organisationen ska tas fram. 
 Kommunerna skall stärka internkontrollen så att avtalstroheten förbättras. 
 Utbildning mot beställare skall förbättras och ske kontinuerligt för att höja 

beställarkompetensen som ger resultatet ännu bättre affärer. 
 Förfrågningsunderlag skall utvecklas för att ge än större möjligheter för att 

små och medelstora företag skall få lättare att lämna anbud.  
 Organisationen ska vara representerad på lokal nivå. 
 Kravprofil för anställning av ny VD utarbetas utifrån den gemensamma 

värdegrunden. 
 
 

Genomförandeplan för gemensam inköpsorganisation                  
från 2008-01-01 

 
De gamla förbunden kvarstår till 2007-12-31, därefter träder de i likvidation. 

 
 Avstämning av genomförandeplanen ska ske med Gästrike Inköp vad gäller 

syften, mål, ekonomiska åtaganden mm. Se gjorda konsultrapporter från 
Öhrlings. 

 Kommuncheferna ges i uppdrag att ansvara för genomförandeplanen. 
Kontinuerlig rapportering ska ske till Hälsingerådet. 

 Det nya förbundet skall utveckla nya arbetsformer med politiker, 
förvaltningar, företag och näringsliv.  

 
 

I god tid före 2008-01-01 ska den nya organisationen bilda en 
interimsstyrelse med uppgift att bland annat: 

 
 Anställa ny VD. 
 Besluta om styr- och ledningsdokument. 
 Finna former för återrapportering/dialog med ägarna. 
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  TIDPLAN 
 

o Inriktningsbeslut av de nya kommunstyrelserna senast under januari 
2007. 

o Under våren 2007 sker en återrapportering till Hälsingerådet. 
o Fastställande av ny organisation beslutas av varje 

kommunfullmäktige under hösten 2007. 
 

Enligt uppdrag: Lennart Borgsten, Christer Engström, Kerstin Hassner, Anders 
Pihlgren, Ulf Sundberg och Thord Wannberg. 

 
Förslaget diskuteras ingående och det framkommer att tidpunkten för 
genomförandet bör ske tidigare än vad kommuncheferna föreslagit. 
 
 
BESLUT 
 
Styrelsen beslutar rekommendera kommunstyrelserna i Hälsinglands kommuner 
att senast under december 2006 ta ett inriktningsbeslut om bildandet av en 
gemensam inköpsorganisation för Hälsingland och Gästrikland. 
 
Bildandet av inköpsorganisationen bör ske någon gång under tiden 1 januari 
2007 till 1 april 2007. 
 
Med ändring av tiden för genomförandet godkänner styrelsen kommunchefernas 
förslag gällande gemensam inköpsorganisation. 
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Hrs § 54  
 
Intryck Hälsingland 
 
Vid styrelsens sammanträde 2006-08-30 deltog representanterna för Intryck 
Hälsingland för att bland annat informera om de leaderprojekt som fortfarande 
pågår och vad som är känt om en eventuell fortsättning in i nästa leaderperiod. 
 
Intryck Hälsingland vill gärna ha uppdraget att arbeta vidare med en fortsättning 
in i nästa leaderperiod. 
 
Styrelsen beslutade att frågan om en eventuell fortsättning in i leaderperioden 
2007 – 2013 diskuteras i varje kommun och att ärendet återupptas vid nästa 
styrelsemöte 2006-10-11. 
 
Vid dagens möte diskuterades kommunernas syn på och erfarenhet av tidigare 
leaderprojekt. Behov finns att styra upp projekten bättre under kommande 
leaderperiod i syfte att utveckla glesbygden och skapa arbetstillfällen. 
 
 
BESLUT 
 
Styrelsen är positiv till att Intryck Hälsingland arbetar vidare med en fortsättning 
in i nästa leaderperiod. 
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Hrs § 55  
 
Svenska Kommun Försäkrings AB 
 
Vid styrelsesammanträdet 2005-05-25 informerade VD Björn Ryd om SKFABs 
verksamhet och ekonomisk ställning. Hälsingekommunerna kan ej ansöka om ett 
blockmedlemskap, utan varje kommun måste söka var för sig. 
 
Vid styrelsesammanträdet 2006-08-30 framkom att flera hälsingekommuner 
skulle träffa representanter för SKFAB. 
 
Styrelsen beslutade att ärendet tas upp vid nästa möte för en avrapportering från 
träffarna med Svenska Kommun Försäkrings AB. 
 
Vid dagens möte framkommer att flera av Hälsinglands kommuner beslutat 
förlänga de gamla försäkringsavtalen ytterligare ett år. Det har visat sig vara det 
mest ekonomiskt fördelaktiga. 
 
Ny upphandlig kommer att ske för 2008. 
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Hrs § 56  
 
Kulturarv Hälsingegårdar 
 
Björn Mårtensson, ordförande i styrgruppen för Kulturarv Hälsingegårdar, ger 
en rapport från en manifestation som ägde rum i Ovanåkers kommun den 27 
september 2006 då världsarvsansökan överlämnades till Riksantikvarieämbetet 
(RAÄ). Ärendet kommer nu att vandra vidare till Regering och UNESCO. 
 
Kommunerna och Länsstyrelsen måste också jobba vidare med frågan, inte 
minst med vad som ska hända om världsarvsansökan beviljas. 
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Hrs § 57  
 
Hjälpmedelssamverkan 
 
 
Vid styrelsemöte 2005-10-12 fick kommuncheferna i uppdrag att arbeta med 
hjälpmedelssamverkan i Hälsinglands kommuner. Särskild vikt skulle läggas vid 
att hjälpmedel skall ägas av SAM och att kostnadsneutralitet skulle gälla över 
helheten. 
 
Lennart Borgsten rapporterar från träffar med SAM:s VD Matts Hildebrand och 
om det uppdrag som lämnats till arbetsterapeut Catrin Backlund som består i att 
starta en ”Samordningsgrupp för hjälpmedel i Hälsingland”. Deltagarna i 
gruppen ska ha kompetens i hjälpmedelsfrågor för att kunna vara SAM 
behjälplig med att formulera avtal som kommunerna finner acceptabla. Gruppen 
bevakar att lika villkor gäller för alla kommuner bland annat för kostnader och 
tillgång på hjälpmedel. 
 
 
BESLUT 
 
Ordföranden tackar för rapporten. 
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Hrs § 58  
 
Ekonomisk rapport 
 
Samordnaren Åke Stenqvist redovisar vad som bokförts till och med den 30 
september 2006.  
Enligt prognos blir det en Utgående balans vid årets slut på 167, 0 kkr. 
 
 
BESLUT 
 
Styrelsen godkänner redovisningen. 
 
______ 
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Hrs § 59  
 
Vattenråd 
 
Björn Mårtensson informerar om att ett ”Samverkansmöte för delområdena 
Ljusnan och Hälsinglands skogsvattendrag samt Hälsinglands kustvatten” 
kommer att äga rum onsdagen den 15 november 2006 i Söderhamn. 
 
Syftet med mötet är att presentera ett så kallat ”Vattenråd” för sjöar, vattendrag 
och kustvatten inom delområdena Ljusnan och Hälsinglands skogsvattendrag 
samt Hälsinglands kustvatten. 
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Hrs § 60  
 
Hemsjukvård/egenvård 
 
Johnny Haraldsson deltar. Johnny rapporterar från ett möte med representanter 
för kommunerna och primärvården i Landstinget Gävleborg. Vid mötet 
överlämnades ett arbetsmaterial rubricerat ”Gemensam tolkning av begreppet 
egenvård, socialtjänst och hälso- och sjukvård för xx kommun och primärvården 
i Landstinget Gävleborg”. 
 
Bakgrunden till materialet är att få en gemensam tolkning och att statistik visar 
att det inom Landstinget Gävleborg av distriktssköterskor utförts fler hembesök 
än riket i snitt och därför kan tjänsterna reduceras som en form av 
besparingsåtgärd. 
 
Man betonar att detta ytterst är en intern organisationsfråga och inte en 
övervältringseffekt på kommunerna.  
 
Före utgången av vecka 42/06 ska kommunerna ta del av och diskutera 
arbetsmaterialet för ett eventuellt godkännande som underlag för fortsatta 
gemensamma diskussioner, vilka ska leda till en gemensam överenskommelse. 
 
 
BESLUT 
 
Ordföranden tackar för rapporten. 
 


