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 Utdragsbestyrkande: 

Plats och tid Hassela Sport och Konferens, Hassela, onsdagen den 19 mars 2008, klockan 11.00 – 
14.30 

Beslutande Bollnäs kommun 
Evy Degerman 
Ingvar Persson 
Jan-Erik Englund 
Anita Blomqvist 
Stefan Permickels 
Hudiksvalls kommun 
Sven-Åke Thoresen 
Stefan Bäckström 
Daniel Pettersson 
Kent Sjöberg 
Jan-Erik Jonsson 
Ljusdals kommun 
Marit Holmstrand 
Sören Görgård 
 

Nordanstigs kommun 
Stig Eng 
Karl-Gustav Kjellin 
Ovanåkers kommun 
Bertil Eriksson 
Gun-Marie Swessar 
Eilert Isaksson 
Yoomi Renström 
Carina Nordqvist 
Söderhamns kommun 
Eva Tjernström 
Kenth Pudas 
Urban Wigren 
Michael Engblom 
Annika Persson 
Lennart Olsson 
 

Övriga deltagande Leopold Stoltz, Thord Wannberg, Christer Engström och Åke Stenqvist 

Utses att justera Annika Persson Yoomi Renström 

Justeringens plats och tid  
  Paragrafer 1 - 13 

Underskrifter Sekreterare Åke Stenqvist  

 Ordförande Stig Eng 
 

 

 Justerande Annika Persson Yoomi Renström 
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Hr § 1  
 
Mötet öppnas 
 
 
Styrelsens ordförande Sven-Åke Thoresen hälsar välkommen till dagens 
rådsmöte och förklarar mötet för öppnat. 
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Hr § 2  
 
Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för mötet 
 
 
Stig Eng utses till ordförande, Karl-Gustav Kjellin till vice ordförande och Åke 
Stenqvist till sekreterare för rådsmötet. 
 
Stig Eng hälsar välkommen till Nordanstigs kommun och Hassela Sport och 
Konferens. 
Han ger en tillbakablick över hur konferensanläggningen utvecklats genom åren 
samt några ord om Nordanstigs kommun, där han bland annat nämner att 
kommunen, som enda kommun i landskapet, ökade sin folkmängd under 2007.  
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Hr § 3  
 
Val av två justerare 
 
 
Till justerare för mötet väljs Annika Persson och Yoomi Renström. 
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Hr § 4  
 
Genomgång av dagordning 
 
 
Dagordningen godkänns.  
 



HÄLSINGERÅDET  Protokoll 
 Sammanträdesdatum Blad 
 

Rådsmöte 2008-03-19 6 (15) 
 

 

Justerandes sign:   Utdragsbestyrkande: 

       Delges:  

 

Hr § 5  
 
Verksamhetsberättelse för år 2007 
 
 
Ordförande Stig Eng föredrar verksamhetsberättelsen för år 2007. 
 
 
BESLUT 
 
Hälsingerådet beslutar godkänna verksamhetsberättelsen för år 2007. 
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Hr § 6  
 
Bokslut för år 2007 
 
 
Rådet får en presentation av verksamhetens intäkter och kostnader för 
räkenskapsåret 2007. Balansräkningen visar på ett eget kapital på 305 193 
kronor att överföra till år 2008. 
 
 
BESLUT 
 
Hälsingerådet beslutar godkänna bokslutet för år 2007. 
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Hr § 7  
 
Revisionsberättelse för år 2007 
 
 
Revisionsberättelsen uppläses av samordnaren Åke Stenqvist. 
 
 
BESLUT 
 
Hälsingerådet beslutar godkänna revisionsberättelsen för år 2007 och att 
fastställa resultat- och balansräkningen samt att det balanserade resultatet 
disponeras i ny räkning. 
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Hr § 8  
 
Ansvarsfrihet för styrelsen år 2007 
 
 
Revisorerna tillstyrker i sin berättelse att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det 
gångna räkenskapsåret. 
 
 
BESLUT 
 
Hälsingerådet beslutar bevilja Hälsingerådets styrelse ansvarsfrihet för år 2007. 
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Hr § 9  
 
Hälsingeutbildning ekonomisk förening samt Hälsingeflex 
 
 
Deltar gör Daniel Pettersson för Hälsingeutbildning ekonomisk förening och 
Bengt Friberg för Hälsingeflex. 
 
Daniel Pettersson redogör för den verksamhet som Hälsingeutbildning 
ekonomisk förening bedrivit under 2007. Aktiviteterna avser både 
högskoleverksamhet och vuxenutbildning. Det framkommer att kvinnors 
utbildning varit mycket framgångsrik med många deltagare, medan utbildningen 
för männen inte varit lika attraktiv.  
Framtiden är lite oviss eftersom en ny programperiod börjar och nya 
projektmedel ska sökas. 
 
Bengt Friberg inleder med en problembeskrivning: 
- Stora pensionsavgångar 
- Minskade elevkullar 
- Ökade kompetenskrav i arbetslivet 
- Svagt intresse för vidarestudier 
- Få utbildningar på hemmaplan 
- Delvis fel innehåll i befintliga utbildningar 
- Svårighet att få tillräcklig arbetslivsanknytning 
- Särskilt stora problem inom teknikområdet 
 
Nyckeln är samverkan mellan hälsingekommunerna, näringslivet, fackliga 
organisationer och Högskolan. 
 
Därefter redogör Bengt för en idé om en ”Hälsinge yrkeshögskola”. Grunden är 
kommuner och näringsliv i samverkan. 
 
Hälsingerådet är positivt till att det arbetas vidare med dessa funderingar och att 
Bengt skriver fram ett förslag som ska förankras i Kommunstyrelsen i respektive 
kommun. 
 
 
BESLUT 
 
Hälsingerådet tackar de medverkande för informationen. 
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Hr § 10  
 
Leader Hälsingebygden 
 
 
Deltar gör Hälsingebygdens vice ordförande Lena Husén och sekreterare Hans 
Lindstedt. 
 
De inleder med att beskriva Landsbygdsprogrammet och dess övergripande mål. 
Leader är en metod för att genomföra Landsbygdsprogrammet i ett visst område. 
Målet är att främja ett effektivt genomförande av programmet genom det 
mervärde som följer av lokal förankring, medinflytande och samarbete. 
 
Därefter informeras om Leader Hälsingebygden. Dess organisation, LAG-
representation och LAG-kansli.  
 
Visionen för Leader Hälsingebygden inför år 2013: 
- I Hälsingland finns framtidstro och dragningskraft. 
- Företagsklimatet är positivt. Företagen blomstrar och nyföretagandet ökar. 

Tillväxt präglar företag och landskapet. Det internationella utbytet är 
mångskiftande och vanligt förekommande. 

- Service, rikt kulturutbud och omfattande föreningsliv gör att människor trivs 
och lockar nya invånare. 

- Befolkningen kännetecknas av positiv anda och vilja till ständigt lärande och 
utveckling. 

 
Strategin är Samverkan, Kvalitet och Kraftsamling. 
 
Målet är att på ett positivt sätt bidra till att: 
- Hälsingebygden blir mer attraktiv att besöka och att bo i. 
- Det öppna landskapet bevaras. 
- Medborgarnas kunskap och engagemang för att utveckla bygden ökar. 
- Samverkansformerna skall vara många och naturliga. 
- Åter- och inflyttning ökar. 
- Olika sätt att integrera nya svenskar främjas. 
- Kulturarvet bevaras och utvecklas. 
- Lönsamheten ökar i landsbygdens företagande. 
- Fler företag startar. 
- Antalet gästnätter ökar. 
- Fler lokalproducerade produkter etablerar sig på marknaden. 
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Leader Hälsingebygden har 10 725 970 kronor att fördela på årsbasis inom fem 
olika projektformer: 
 
- Driftkostnadsåtgärder. 
- Samarbetsåtgärder. 
- Paraplyprojekt. 
- Kommersiella aktörers projekt. 
- Ideella/Allmännyttiga aktörers projekt. 
 
Det är planerat för Hälsingeting under åren 2009, 2011 och 2013 då de olika 
projekten inom Leader Hälsingebygden har möjlighet att visa upp sina 
verksamheter. 
 
 
BESLUT 
 
Hälsingerådet tackar för informationen. 
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Hr § 11  
 
Regionförstoring 
 
 
Evy Degerman informerar från de förhandlingar som pågår för att skapa en 
storregion.  
 
Det är Landstinget som har rätt att göra ansökan om en regionkommun. 
Gävleborg och Dalarna har varit tydliga och uttalat att de vill ha en 
regionförstoring. En ansökan beräknas vara inlämnad före sista maj 2008. 
 
Evy redogör även för hur det ser ut i övriga Sverige.  
 
 
BESLUT 
 
Hälsingerådet tackar för informationen. 
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Hr § 12  
 
Beslut om stadgeändring 
 
 
Lennart Olsson ger en bakgrund till styrelsens förslag om nya stadgar för 
Hälsingerådet. 
 
Kommunfullmäktige i samtliga hälsingekommuner har tillstyrkt förslaget till 
stadgeändringar. 
 
 
BESLUT 
 
Hälsingerådet beslutar att fastställa nya stadgar för Hälsingerådet.  
Bilaga: Stadgar för Hälsingerådet. 
 
Stadgarna gäller från 2008-03-19. 
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Hr § 13  

 
Avslutning 
 
 
Sven-Åke Thoresen framför Hälsingerådets varmaste gratulationer till Edsbyn 
Bandy som för femte året i följd tagit SM-guld i bandy. 
 
Ordförande Stig Eng tackar de närvarande för ett givande rådsmöte och förklarar 
rådsmötet för avslutat. 
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STADGAR FÖR HÄLSINGERÅDET  
 
 
§ 1  Ändamål 
 
Hälsingerådet är en frivillig samarbetsorganisation för Hälsinglands kommuner i form 
av en ideell förening för gemensamma strategiska frågor för Hälsingland. 
 
Hälsingerådet har dessutom till ändamål att främja utvecklingen av Hälsingland. 
 
§ 2  Medlemmar 
 
Berättigade till medlemskap är samtliga kommuner i Hälsingland. 
 
§ 3  Firma  
 
Rådets firma är Hälsingerådet. 
 
Rådets räkenskapsår utgörs av kalenderåret. 
 
Rådet har sitt säte på den ort rådet beslutar. 
 
§ 4  Rådsmöte 
 
Medlemmarna utövar beslutanderätt rörande Hälsingerådet och dess verksamhet 
genom av medlemmarnas fullmäktige valda ledamöter som sammanträder till 
rådsmöten. 
 
Medlemmarna utser vardera två ledamöter och lika många personliga ersättare. Dessa 
väljs av kommunfullmäktige, varav en ledamot ska vara kommunstyrelsens 
ordförande. 
Ledamot och personlig ersättare utses för den mandatperiod som enligt 
kommunallagen gäller för kommunstyrelse 
 
Rådsmötet utser bland ledamöterna en ordförande och en vice ordförande. 
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§ 5  Tid och plats för rådsmöte 
 
Rådsmöte skall hållas enligt beslut av rådsmöte samt när ordförande eller då minst en 
tredjedel av medlemmarna eller ledamöterna så begär. 
 
Tid och plats för rådsmöte bestäms av ordförande, som senast en månad före rådsmötet 
underrättar medlemmar och ledamöter i frågan. 
 
Av ordförande upprättad föredragningslista skall senast en vecka före rådsmötet 
tillställas medlemmarna och ledamöterna. 
 
Respektive kommuns ledande tjänsteman (kommunchef eller motsvarande) har 
närvaro- och yttranderätt vid rådets sammanträden. 
 
§ 6  Ersättare 
 
Ersättare har närvaro- och yttranderätt endast då denne tjänstgör. Ersättare kallas till 
tjänstgöring enligt följande ordning: 

- I första hand inkallas personlig ersättare. 
- I andra hand inkallas ersättare från ledamotens kommun. 

 
§ 7  Rådsmötets uppgifter 
 
Rådsmötet beslutar om organisation och verksamhet, fastställer budget och årsavgift. 
 
Rådsmötet diskuterar och beslutar om rekommendationer till respektive kommun om 
handläggning av gemensamma strategiska frågor för Hälsingland.  
 
Hälsingerådet har befogenhet att: 

- tillsätta utredningar och projekt och ge direktiv till dessa 
- göra gemensamma uppvaktningar 
- ansöka om gemensamma projektmedel 
- utforma förslag till remissvar av landskapsbetydelse 
- i övrigt vidta åtgärder för Hälsinglands gemensamma bästa 

 
§ 8  Regler 
 
För Hälsingerådets verksamhet gäller i tillämpliga delar kommunallagens regler om 
val, valbarhet, beslutsförhet, jäv, närvaro, protokoll, bordläggning, omröstning och 
avgörande samt reservation. 
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§ 9  Ersättning för förtroendeuppdrag 
 
Innehavare av förtroendeuppdrag hos Hälsingerådet erhåller ersättning av den 
medlemskommun, som utsett denne. 
 
§ 10  Firmateckning 
 
Rådets firma tecknas av den eller de som rådet därtill utser. 
 
§ 11  Medlemsavgifter 
 
Medlem skall årligen erlägga avgift till Hälsingerådet. Avgiften, som fastställs i 
samband med budget skall utgå med visst belopp per invånare i respektive 
medlemskommun. Som underlag för avgiftens beräkning skall användas det 
invånarantal, som gäller vid årsskiftet före det att avgiften bestäms av mötet. 
 
Rådsmötet äger besluta om annan grund för årsavgiftens fastställande och erläggande, 
om samtliga medlemmar är eniga härom. 
 
§ 12  Årsredovisning 
 
Varje år upprättas en årsredovisning. Redovisningen ska ge en beskrivning av det 
gångna årets verksamheter samt en ekonomisk redogörelse som bland annat klargör 
hur tillgängliga medel disponerats. Årsredovisningen överlämnas till 
medlemskommunerna. 
 
§ 13  Medlemskapets upphörande 
 
Utträde ur Hälsingerådet får endast äga rum vid slutet av kalenderår. Anmälan härom 
skall göras till rådet senast den 31 december året dessförinnan. 
 
Medlem, som utträtt ur rådet har ingen rätt i rådets tillgångar. 
 
§ 14  Stadgeändring 
 
Ändring i stadgarna beslutas av fullmäktige i medlemskommunerna. 
 
 
 
 
 
 
Stadgarna antagna av Hälsingerådet 2008-03-19, § 12. 

 


