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 Utdragsbestyrkande: 

Plats och tid Orbaden Konferens, Orbaden, klockan 09.00 – 12.00 

Beslutande Stig Eng, ordf, c, Nordanstig 
Evy Degerman, c, Bollnäs 
Olle Nilsson Sträng, s, Bollnäs 
Stefan Bäckström, c, Hudiksvall 
Marit Holmstrand s, Ljusdal 
Sören Görgård, c, Ljusdal 
Monica Olsson, s, Nordanstig 
Björn Mårtensson, c, Ovanåker 
Jonas Frost, s, Ovanåker 
Kenth Pudas, s, Söderhamn 
Magnus Svensson, c, Söderhamn 
 

 

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

Utses att justera Marit Holmstrand  

Justeringens plats och tid  
  Paragrafer 11 - 22 

Underskrifter Sekreterare Åke Stenqvist  

 Ordförande Stig Eng 
 

 

 Justerande Marit Holmstrand  
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Hrs § 11  
 
Val av ordförande 
 
Varken ordföranden Sven-Åke Thoresen eller vice ordföranden Lennart Olsson 
har tillfälle att närvara vid dagens styrelsemöte. 
 
 
BESLUT 
 
Till ordförande för dagens styrelsemöte väljs Stig Eng. 
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Hrs § 12  
 
Föregående protokoll 
 
Föregående protokoll läggs till handlingarna. 
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Hrs § 13  
 
Genomgång av föredragningslista 
 
 
BESLUT 
 
Föredragningslistan godkänns med tillägg av följande ärenden: 
 
Hälsingland som världsarv  
Tingsrätten i Hudiksvall 
 



HÄLSINGERÅDET Protokoll 
 Sammanträdesdatum Blad 
 

Styrelsen 2007-03-21 5 (15) 
 

 

Justerandes sign:   Utdragsbestyrkande:

   Delges:  

 

Hrs § 14  
 
Förstudie kring löneadministration 
 
Närvarar gör personalchefen i Ljusdal, Tor Jonsson och Kenneth Eriksson, 
Know IT HRM. 
 
En viktig del i hälsingekommunernas samarbete är att ständigt söka nya områden 
för samverkan. Under en längre tid har diskussioner förts om 
”löneadministration” som ett tänkbart område att samverka kring. Det ställs 
ständigt nya krav på administrationen såväl när det gäller kvalitet som 
effektivitet och ökad produktivitet. 
 
Kenneth Eriksson redogör för rapporten som redovisar en kartläggning av 
hälsingekommunernas löneadministration med syfte att titta på möjligheter till 
samverkan. 
 
Målsättningen med förstudien är: 

1 Se över behovet av systemstöd för att möjliggöra samverkan när det 
gäller löneadministration i Hälsingland. 

 2  Analysera de tekniska förutsättningarna för en samverkan. 
3  Redovisa nuvarande kostnader för respektive kommuns 

löneadministration. 
4  Skapa ett underlag för att formulera mål och modell för en eventuell 

samverkan. 
 
Tor Jonsson presenterar åtgärdsförslag för det fortsatta arbetet mot en utökad 
samverkan inom löneadministrationen. 
Han informerar om att diskussioner kommer att föras kring ökad samverkan 
inom närliggande områden som exempelvis specialkompetenser inom arbetsrätt, 
pensioner m.m. 
 
Personalchefernas samlade bedömning är att en utökad samverkan skall ske 
inom löneadministrationen i Hälsingland. Förstudiens förslag till handlingsplan 
kan ses som en grund för det arbete som behöver göras innan ett definitivt beslut 
i frågan tas. Personalcheferna föreslår att en första workshop genomförs utifrån 
Know IT:s förslag till en kostnad på 60 000 kr. Därefter tas ställning till en 
eventuell fortsatt konsultmedverkan. 
 
Personalcheferna föreslår följande åtgärder: 
 
1 Respektive kommun tar beslut om att arbeta i enlighet med personalchefernas 
förslag enligt nedan. Bert Wandin, personalchef i Söderhamn utses till 
samordnare för projektet. (Maj 2007) 
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2 Kommuncheferna ger personalcheferna i uppdrag att bilda en grupp med 
representanter från varje kommun. I gruppen skall ingå systemförvaltare, 
löneansvarig och löneassistent. Gruppens uppgifter är att definiera de 
gemensamma processerna hos de sex kommunerna och vad förändringsarbetet 
skall fokuseras på. Detta startar lämpligen med en gemensam workshop där en 
konsult från Know IT HRM AB hjälper till som moderator. Personalcheferna 
bildar styrgrupp och rapporterar till kommuncheferna. Respektive kommun utser 
interna referensgrupper där de fackliga organisationerna finns representerade. 
(Start hösten 2007) 

 
3 Varje definierad process arbetas igenom i ett antal ytterligare workshops. Detta 
arbete skapar underlag för att omgående påbörja ett förändrings- och 
samverkansarbete inom och mellan kommunerna. Huvudsyftet med denna 
dokumentation är att den skall fungera som ett underlag för upphandling av nya 
systemlösningar för kommunerna. (Hösten 2007) 
 
4 Analysera och utreda förutsättningarna och effekterna av en gemensam 
samordnad löneadministration för samtliga hälsingekommuner. I denna analys 
och förslag till projektplan ska även speglas en gemensam 
upphandling/utvärdering, införandet av ny gemensam systemlösning, 
uppbyggnaden och organiseringen av den samordnade löneadministrationen, 
ökad kompetens samt gemensamma regler och synsätt på service, säkerhet samt 
leverantörskontakter. (2008) 

5 Beslut om gemensamt administrativt systemstöd tas i respektive kommun. 
(2008) 
 
6 Ett fullständigt anbudsunderlag görs enligt LOU för att hitta alternativ till de 
befintliga lösningarna. Efter en utvärdering fattas sedan ett beslut om vilket 
vägval (system) som ska väljas inför framtiden. (2009) 

 
7 Beslut om nivåer för samverkan. (2009) 

 
 
BESLUT 
 
Styrelsen beslutar föreslå att arbetet med att förbereda samverkan kring 
löneadministration i Hälsingland skall påbörjas i enlighet med det förslag som 
personalchefsgruppen utarbetat i ovanstående sju punkter. 
Kostnaderna för projektet fördelas med en sjättedel/kommun, vilket innebär att 
varje kommun skjuter till 10 000 kr till projektet. 
Beslut tas i respektive kommun senast under maj månad 2007. 
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Hrs § 15  
 
Konsumentrådgivningen 
 
Thord Wannberg lämnar en information över verksamheten inom Konsument 
Hälsingland. 
Konsument Hälsingland är ett bra exempel på ett tätt samarbete mellan 
kommunerna i Hälsingland som är till nytta för landskapets ca 130 000 invånare. 
Personalen består av fem personer eller 3,5 årsarbetare, som bland annat har en 
telefonjour öppen alla vardagar mellan klockan 09.00 – 12.00. 
Under 2006 har det förebyggande arbetet prioriterats bland annat genom flera 
informationsbesök på skolor. 
 
 
BESLUT 
 
Ordförande tackar för informationen. 
 



HÄLSINGERÅDET Protokoll 
 Sammanträdesdatum Blad 
 

Styrelsen 2007-03-21 8 (15) 
 

 

Justerandes sign:   Utdragsbestyrkande:

   Delges:  

 

Hrs § 16  
 
Kreditgarantiföreningen Milko 
 
Kreditgarantiföreningen Milkos verksamhetsledare Sune Lundqvist har i 
skrivelse från januari 2007 erbjudit hälsingekommunerna att teckna 
förlagsinsatser om 100 000 kronor vardera. Målsättningen är att nå en kapitalbas 
om 10 mkr, då kan föreningen teckna garantier för 100 mkr. 
 
En kreditgarantiförening är ett kreditmarknadsföretag som lyder under samma 
lagstiftning som en bank, men föreningen lånar inte ut pengar utan den står som 
säkerhet för företagarens lån i bank. I dagsläget kan föreningen garantera 
maximalt 60 % av lånet eller högst 900 000 kronor. 
 
Syftet med kreditgarantiföreningen är att värna om mjölkproduktionen och 
därmed underlätta för Milkos mjölkproducenter att utveckla sina företag. 
Bankerna har visat sig allt mer restriktiva i sin kreditbedömning på grund av de 
nu gällande förmånsrättsreglerna. 
Kreditgarantiföreningen har till uppgift att dela ansvaret med den enskilde 
företagaren för de banklån som krävs för att genomföra en tänkt investering som 
exempelvis installation av mjölkrobot, nybyggnad eller annan mjölkbevarande 
åtgärd. 
 
 
BESLUT 
 
Styrelsen beslutar överlämna ärendet till respektive kommun för vidare 
handläggning och beslut. 
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Hrs § 17  
 
Inköp Gävleborg 
 
Lennart Olsson, sammankallande i interimsstyrelsen, lämnar följande rapport till 
styrelsemötet:  
 
”Hälsingerådets styrelse beslutade vid sammanträde 2006-10-11 rekommendera 
kommunstyrelserna i Hälsingland att fatta de beslut som krävs för att en ny 
inköpsorganisation skall kunna bildas före 1 april 2007.  
 
Vid sammanträde med Hälsingerådet 2007-01-31 meddelades att beslut om ny 
förbundsordning måste tas i respektive kommun senast under februari för att 
inköpsorganisationen skall kunna bildas inom utsatt tid. Vid detta sammanträde 
valdes en ”interimsstyrelse” med undertecknad som sammankallande för den 
nya inköpsorganisationen.  
 
Interimsstyrelsen träffades 14 februari för att göra en avstämning med 
Hälsingekommunerna. Nordanstig och Ljusdal meddelade vid detta möte att de 
redan fattat sina beslut. Hudiksvall och Söderhamn kommer att fatta beslut under 
februari, medan Bollnäs och Ovanåker inte kommer att ta upp frågan för beslut 
före februari månads utgång. 
 
Gästriklands kommuner och Älvkarleö är klar med sina beslut för ett samgående 
och dessa kommuner signalerar sin otålighet med förskjutningarna. 
Gästrikeinköps förbundsdirektör går i pension och slutar 1 april och man vill 
därför ha frågan löst dessförinnan. 
 
Interimsstyrelsen för Hälsingland och kommunstyrelseordförandena i berörda 
Gästrikekommuner träffades därefter i Gävle den 23 februari. 
Vid detta möte klargjordes att samtliga kommuner i länet (förutom Sandviken) 
vill och kommer att fatta de beslut som krävs för ett samgående så fort som 
möjligt under hösten. Målsättningen är nu att en ny organisation skall bildas och 
vara verksam från den 1 september 2007. 
Gästrikeinköp kommer under tiden att tillförordna en förbundsdirektör från den 
egna organisationen fram till dess att den nya organisationen bildas.”  
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Under den diskussion som sedan följer framkommer att några kommuner ännu 
inte tagit beslut om förbundsordning och tolkningsdokument för den nya 
inköpsorganisationen. Dessutom saknas beslut om ledamöter och revisorer. 
 
 
BESLUT 
 
Styrelsen beslutar rekommendera kommunerna att senast före april månads 
utgång ta beslut om förbundsordning och tolkningsdokument för 
kommunalförbundet Inköp Gävleborg. 
 
Varje kommun ska utse en ledamot och en ersättare i förbundsdirektionen. 
 
Söderhamns kommun och Hudiksvalls kommun utser var sin ordinarie revisor 
för både Inköp Gävleborg och Inköp Hälsingland. 
 
Bollnäs kommun och Ljusdals kommun utser var sin ersättande revisor för både 
Inköp Gävleborg och Inköp Hälsingland. 
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Hrs § 18  
 
Leaderarbete i nästa programperiod 
 
Vid Rådsmötet 2007-01-31 beslutades att styrelsen ska arbeta fram ett förslag till 
leaderarbetet under programperioden 2007 – 2013. 
Vid dagen sammanträde framkommer att arbetet påbörjats i kommunerna och att 
nästa träff kommer att äga rum i Bollnäs torsdagen den 19 april 2007. 
 
 
BESLUT 
 
Styrelsen beslutar att ärendet tas upp vid nästa möte 2007-05-23. 
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Hrs § 19  
 
Hälsingerådets arbetssätt och framtida roll i förhållande till RSO 
 
Vid Rådsmötet 2007-01-31 beslutades att styrelsen ska utreda frågan vad gäller 
Hälsingerådets arbetssätt och framtida roll i förhållande till RSO. 
 
Frågan debatteras, liksom förslaget om att ordförandeskapet i styrelsen bör 
varvas. 
Framkommer att det ännu är för tidigt att ta ställning i frågan eftersom 
regionförbundet så nyligt startat sin verksamhet. 
 
 
BESLUT 
 
Beslutas att ärendet tas upp vid ett senare styrelsemöte. 
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Hrs § 20  
 
HälsingeTur 
 
Stig Eng, styrelseordförande för HälsingeTur ekonomisk förening, informerar 
om att Extra Föreningsstämma ska hållas denna dag, 2007-03-21, kl 13.00.  
 
Anledningen är att föreningsstämman 2006-06-22 beslutade om att HälsingeTur 
ekonomisk förening skulle träda i frivillig likvidation.  
 
Vid dagens extra föreningsstämma kommer balans- och resultaträkning för 
perioden 2006-01-01 – 2006-06-21 att framläggas liksom fråga om ansvarsfrihet 
för styrelsens förvaltning under samma tid. 
 
Vid årsskiftet 2006/2007 fanns tillgångar på 38 000 kronor medan skulderna var 
58 000 kronor, alltså ett underskott på 22 000 kronor. Fram till avslut, som 
beräknas ske under april 2007, kommer ytterligare skulder att uppstå, cirka      
18 000 kronor. Totalt underskott ca 40 000 kronor enligt nuvarande beräkningar. 
 
 
BESLUT 
 
Styrelsen beslutar föreslå att Söderhamns kommun betalar uppkomna fordringar 
och därefter fördelar kostnaderna på medlemskommunerna. 
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Hrs § 21  
 
Hälsingland som världsarv 
 
Björn Mårtensson, ordförande i projektet ”Hälsingland som världsarv” 
informerar om Hälsingegårdarna som står på tur att bli Sveriges nästa världsarv. 
 
Nomineringen har utarbetats av Kulturarv Hälsingegårdar och Länsstyrelsen 
Gävleborg, och lämnades över till Riksantikvarieämbetet i september 2006. 
Riksantikvarieämbetet har föreslagit att Regeringen nominerar Hälsingegårdarna 
till Unescos Världsarvslista, vilket också skett. 
Unescos beslut väntas vid halvårsskiftet 2008. 
 
Riksantikvarieämbetet och Unesco kommer snart att lämna en plan till 
Länsstyrelsen och de sex hälsingekommunerna innehållande 
områdesbestämmelser m.m. 
Sommaren 2007 kommer Unescos representanter att besöka Hälsingland. 
 
Alla bör fundera över hur kommuner och föreningar kan bidra för att uppnå 
målet att hälsingegårdarna förklaras som världsarv. 
 
 
BESLUT 
 
Styrelsen tackar för informationen samt uppmanar varje kommun att till 
Länsstyrelsen skicka protokollsutdrag på beslut om att för år 2007 anslå 40 000 
kronor till projektet ”Hälsingland som världsarv”.  
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Hrs § 22  
 
Tingsrätten i Hudiksvall 
 
Marit Holmstrand föreslår att Hälsingerådet inlämnar en skrivelse till 
Regeringen om att Tingsrätten i Hudiksvall ska vara kvar. 
 
Varje landskap bör ha en tingsrätt för att undvika alltför långa resor för 
nämndemannakår och medborgare. Tingsrätten i Hudiksvall har under senare år 
byggt om sina lokaler för att klara kraven på en modern rättssal. 
 
 
BESLUT 
 
Styrelsen beslutar uppdra till Hudiksvalls kommun att upprätta en skrivelse till 
Regeringen om att Hudiksvalls Tingsrätt ska vara kvar. 
Ordförande undertecknar skrivelsen. 


