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 Utdragsbestyrkande: 

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

Beslutande Sven-Åke Thoresen, ordf, s, Hudiksvall 
Lennart Olsson, vice ordf, c, Söderhamn  
Olle Nilsson Sträng, s, Bollnäs 
Ingvar Persson, m, Bollnäs 
Stefan Bäckström, c, Hudiksvall 
Majvor Westberg-Jönsson, s, Hudiksvall 
Marit Holmstrand s, Ljusdal 
Sören Görgård, c, Ljusdal 
Stig Eng, c, Nordanstig 
Ulf Löfgren, s, Nordanstig 
Björn Mårtensson, c, Ovanåker 
Yoomi Renström, s, Ovanåker 
Bertil Eriksson, kd, Ovanåker 
Eva Tjernström, s, Söderhamn 
 

 

Övriga deltagande Leopold Stoltz, Lennart Borgsten, Kerstin Hassner, Thord Wannberg, Christer 
Engström, Marie Nordmark och Åke Stenqvist 

Utses att justera Eva Tjernström  

Justeringens plats och tid  
  Paragrafer 41 - 49 

Underskrifter Sekreterare Åke Stenqvist  

 Ordförande Sven-Åke Thoresen 
 

 

 Justerande Eva Tjernström  
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Hr § 41  
 
Föregående protokoll 
 
Föregående protokoll från 2008-10-22 läggs till handlingarna. 
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Hr § 42  
 
Genomgång av föredragningslista 
 
BESLUT 
 
Föredragningslistan godkänns.  
 



HÄLSINGERÅDET  Protokoll 
 Sammanträdesdatum Blad 
 

 2008-12-03 4 (10) 
 

 

Justerandes sign:   Utdragsbestyrkande: 

       Delges:  

 

Hr § 43  
 
Diskussion och förslag till åtgärder med anledning av alla varsel om 
uppsägning 
 
Landshövding Barbro Holmberg och ordförande i regionstyrelsen Per Olof 
Svensson samt Mats Törnquist och Anders Enqvist deltar. 
 
Barbro Holmberg och Per Olof Svensson har samordningsuppdrag från 
Regeringen att kraftsamla kring det faktum att så många varslats om uppsägning. 
 
Barbro Holmberg inleder med att beskriva att i samordningsuppdraget ingår 
bland annat att kartlägga hur situationen är, behovet av insatser och att 
identifiera hinder. 
En första skrivelse ska lämnas till Regeringen redan fredagen den 5 december. 
 
Därefter följer en redovisning från varje kommun om det rådande läget. 
Framkommer att det i Hälsingland finns ca 900 anställda som är varslade om 
uppsägning. 
 
Det ges många förslag till åtgärder. Några exempel: 
Arbetsförmedlingen bör få uppdraget att arbeta med lokala lösningar, med en 
ökad resurstilldelning. 
Bättre samverkan med kommun och arbetsförmedling. 
Riktade utbildningsinsatser. Kompetenshöjning. 
Hjälp från staten med investeringsstöd till kommunerna. 
Stimulansåtgärder för projekt inom miljö, VA, bioenergi, vägar m m. 
Tidigareläggning av investeringar och projekt, såväl kommunala som hos 
Banverket och Vägverket. 
 
Avslutningsvis konstaterar Barbro Holmberg att ca 4 500 personer blivit 
utförsäkrade i Gävleborgs län och att Högskolan i Gävle har 900 tomma 
studentplatser som måste fyllas. Den 2 februari ska ytterligare en skrivelse till 
Regeringen, vilket innebär att kommunerna ska fortsätta planera och komma 
med idéer för att begränsa arbetslöshetsproblemet. Förslagen förmedlas till 
samordnarna. 
 
BESLUT 
 
Hälsingerådet tackar de medverkande för en givande diskussion. 
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Hr § 44  
 
Hälsinge Yrkeshögskola 
 
Stefan Wiik deltar. 
 
Vid Hälsingerådets möte 2008-08-20 lämnades en lägesrapport över den 
förstudie som pågick kring Hälsinge Yrkeshögskola.  
 
Vid dagens möte redovisar Stefan en slutrapport av denna förstudie. 
 
Förstudien hade till syfte att utröna vilka möjligheter som finns för att, i ett 
partnerskap mellan kommuner och näringsliv, skapa en yrkeshögskola i 
Hälsingland. I en förlängning med syftet att, genom att bygga upp en struktur för 
en behovsanpassad utbildning, stärka näringslivets konkurrenskraft genom att 
bättre tillgodose deras behov av kompetent personal. 
Huvudmålet med förstudien var att redovisa vilka möjligheter som finns för 
tillskapandet av en yrkeshögskola i Hälsingland, bedriven i partnerskap mellan 
Hälsingekommunerna, regionens näringsliv, offentlig sektor, fackliga 
organisationer, högskolor och universitet m.fl. 
 
Projektet har nått sina mål i allt väsentligt. Med anledning av ytterligare 
försening av regeringens proposition om yrkeshögskola har ett av målen ännu 
inte behandlats till fullo, och det är skapandet av en tidsatt projektplan för ett 
eventuellt genomförande/tillskapande av en Yrkeshögskola i Hälsingland. 
 
Förstudieresultatet pekar på att det finns goda förutsättningar för att gå vidare till 
en genomförandefas. Samtliga intressenter är positiva, och konkreta förslag på 
hur en fortsättning kan organiseras och genomföras finns dokumenterad från 
förstudien. 
Konjunkturläget kan också antas göra att frågor av denna art ligger rätt i tid. 
Ett uppbyggnadsskede bör projektfinansieras, med löptid på tre år. En 
samverkansorganisation bör kunna stå på egna ben, finansierad genom 
statsbidrag för Yrkeshögskoleutbildning efter projekttidens utgång. 
 
BESLUT 
 
Hälsingerådet tackar för en intressant föredragning. 
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Hr § 45  
 
Krisberedskap – ledningsfrågor 
 
Från Åke Lindahl, Krisberedskapsfunktionen vid Länsstyrelsen i Gävleborg, har 
kommit en fråga om Hälsinglands kommuner är intresserade av ett möte för 
ledande personer i kommunal krisledning. Det gäller i första hand KS-
ordförande, kommunchef och beredskapssamordnare i respektive kommun. 
Syftet är att kunna ha utbyte och diskussion om krishantering utifrån ett 
ledningsperspektiv. 
 
BESLUT 
 
Hälsingerådet beslutar inbjuda Åke Lindahl att närvara vid ett av vårens 
rådsmöten för att diskutera krisledning utifrån ett ledningsperspektiv. 
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Hr § 46  
 
Budget samt medlemsavgift 2009 
 
Samordnaren Åke Stenqvist presenterar budget och förslag till medlemsavgift 
för år 2009. Budgeten föreslås oförändrad i förhållande till 2008 års budget. Den 
omsluter 482 000 kronor. 
 
Med en medlemsavgift på 3 kronor per kommuninnevånare blir den utgående 
balansen (enligt prognos gjord 2008-11-27) 174 300 kronor.  
 
BESLUT 
 
Hälsingerådet beslutar godkänna budgeten för år 2009 med en budgetram på  
482 000 kronor 
 
Utdebiteringen fastställs till 3 kronor per kommuninnevånare. 
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Hr § 47  
 
Ekonomisk rapport 
 
Samordnaren Åke Stenqvist redovisar vad som bokförts till och med den  
27 november 2008.  
Enligt prognos blir det en Utgående balans vid årets slut på 266 300 kronor. 
 
BESLUT 
 
Rådet godkänner redovisningen. 
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Hr § 48  
 
Hälsingerådets samordnare från 2009-07-01 
 
Nuvarande samordnare, Åke Stenqvist, slutar sin anställning 2009-06-30.  
Till ny samordnare från 2009-07-01 föreslås Anders Pihlgren, Söderhamn. 
 
BESLUT 
 
Beslutas att anställa Anders Pihlgren som samordnare för Hälsingerådet från 
2009-07-01. 
Tjänsten omfattar 50 % av heltid och är en tillsvidaretjänst. 
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Hr § 49  
 
Hälsingland nu och i framtiden 
 
BESLUT 
 
Beslutas att diskussionen om Hälsingerådets verksamhetsplan för de tre 
närmaste åren först behandlas i respektive kommuns kommunstyrelse. 
Resultaten tas upp och sammanvägs vid Hälsingerådets sammanträde  
2009-03-18. 
 
Samordnaren och kommuncheferna uppdras att sammanställa frågeställningar i 
ärendet. 
 
 
 
 
 


