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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 
Stefan Bäckström, c, Hudiksvall 
Marit Holmstrand s, Ljusdal 
Sören Görgård, c, Ljusdal 
Stig Eng, c, Nordanstig 
Ulf Löfgren, s, Nordanstig 
Björn Mårtensson, c, Ovanåker 
Eva Tjernström, s, Söderhamn 
 

 

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

Utses att justera Stig Eng  

Justeringens plats och tid  
  Paragrafer 1 - 8 

Underskrifter Sekreterare Åke Stenqvist  

 Ordförande Sven-Åke Thoresen 
 

 

 Justerande Stig Eng  
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Hr § 1  
 
Föregående protokoll 
 
Föregående protokoll från 2008-12-03 diskuteras. Framkommer att det saknas 
frågan om hur räddningstjänstens chefer ska kunna dela på jourhållningen. 
Eva Tjernström och Björn Mårtensson uppdras att föra frågan vidare till 
Kommunalförbundet södra Hälsingland (KsH). 
 
Med detta läggs protokollet från 2008-12-03 till handlingarna. 
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Hr § 2  
 
Genomgång av föredragningslista 
 
BESLUT 
 
Föredragningslistan godkänns efter tillägg av ärendet: 
 
Världsarv Hälsingegårdar/Hälsinglands museum. 
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Hr § 3  
 
Arbetsmarknadsläget 
 
Deltar gör Maria Ström Åslund. 
 
Maria inleder med en genomgång av antalet varslade och arbetslösa i 
Gävleborgs län i förhållande till riket. 
 
Därefter övergår hon till att redogöra för hur Hudiksvalls kommun arbetat med 
det besvärliga arbetsmarknadsläget. 
 
För att få en tydligare bild av varselläget görs en kartläggning och 
nulägesbeskrivning genom telefonintervjuer. De frågor som skall belysas är:  
Antal varslade personer/uppsagda vid företaget. 
Hur många personer med tillfällig anställning som har fått lämna företaget under 
2008 – hur ser planerna ut framåt? 
Hur ser företagets framtidsbedömning ut? 
Finns det underleverantörer till företaget som verkar i Hudiksvalls kommun?  
 
Det ordnas ett seminarium med inbjudna från näringsliv, myndigheter, politiska 
organisationer, Region Gävleborg, Länsstyrelsen och kommunen med rubriken: 
”Möjliga åtgärder för att möta en ökande arbetslöshet.” 
Önskemål som bland annat kom fram var; Hur kan företagen få stöd/hjälp att 
övervintra och eventuellt kompetenshöja den varslade personalen? 
 
En ESF ansökan skickas in från Hudiksvalls, Nordanstigs och Ljusdals 
kommuner. Avsikten med ansökan är att få medel för förstudie i de olika 
kommunerna för att göra en kompetenskartläggning bland de företag som nu 
varslar sin personal.  
En Varselakut startar den 12 februari. 
Varselakuten bemannas av Vägledare från kommunen, Af-handläggare samt vid 
behov andra aktörer, exempelvis fackliga organisationer. 
 
En aktivitetsplan tas fram med ”vad-frågor”. Hur, vem och när fastställs av en 
arbetsgrupp. Aktivitetsplanen är ”öppen” för nya vad-frågor och revideras  
ständigt. 
 
Under diskussionen som sedan följer framkommer att samtliga kommuner 
arbetar aktivt för att tillsammans med företagen försöka hitta lösningar som gör 
det möjligt att behålla uppsagd personal på orten i väntan på att konjunkturen 
vänder. Det gäller insatser som kompetenshöjning, vidareutbildning med mera. 
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Viktigt är att kommunerna bidrar med arbetstillfällen genom att tidigarelägga 
olika byggprojekt och andra investeringar. 
Olika förslag för samverkan diskuteras. Goda exempel från kommunerna bör 
sammanställas och spridas till alla. Hälsingerådet kanske ska träffas oftare för att 
hantera och samverka kring arbetsmarknadsfrågorna. 
 
BESLUT 
 
Rådet tackar för informationen. 
 
Beslutar att en fortsatt samordning bland hälsingekommunerna är viktig och att 
alla kommuner delar med sig av det arbete som görs för att mildra verkningarna 
av de många varsel och uppsägningar som sker. 
 



HÄLSINGERÅDET  Protokoll 
 Sammanträdesdatum Blad 
 

 2009-01-28 6 (10) 
 

 

Justerandes sign:   Utdragsbestyrkande: 

       Delges:  

 

Hr § 4  
 
Vindkraft 
 
Deltar gör Erik Lövgren, Bengt Åsberg Hans Ohlsson och Ingemar Olofsson. 
 
Vid Hälsingerådets sammanträde 2008-10-22 informerades om att det 
projekteras för två stora havsbaserade vindkraftsparker utanför kusten i 
Söderhamn. 
 
Vid dagens sammanträd presenterar Hans Ohlsson från wpd projektet 
Storgrundet. Storgrundet består av 46-53 vindkraftverk med effekten 5 MW 
alternativt upp till 70 mindre vindkraftverk med effekten 2,3 MW. Produktionen 
från vindkraftparken bedöms bli mellan 700 och 800 GWh vilket motsvarar 2 års 
elförbrukning för Söderhamn inklusive mindre industrier.  
 
Storgrundet Offshore AB har lämnat in en tillståndsansökan till Miljödomstolen 
i Östersund och beslut förväntas till hösten 2009. Som en del av de kommande 
tillståndsprocesserna har en utställning invigts i Söderhamn (CFL) som både 
innehåller ansökan och en film om projektet. 
 
Projektet kommer att anslutas till Svenska Kraftnäts elnät. Vilken 
anslutningspunkt som skall användas och var ledningarna skall dras måste 
koordineras med nätägaren Fortum och den planering man har för att ansluta det 
stora antalet vindkraftprojekt som diskuteras i regionen. 
 
BESLUT 
 
Rådet tackar för en mycket intressant föredragning. 
 
Söderhamn uppdras att vara sammankallande mot hälsingekommunerna för 
träffar där erfarenheter och förhållningssätt inför vindkraftsutbyggnader kan 
diskuteras. 
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Hr § 5  
 
Verksamhetsberättelse 2008 
 
Samordnaren Åke Stenqvist delar ut verksamhetsberättelsen för år 2008. 
 
BESLUT 
 
Rådet beslutar överlämna verksamhetsberättelsen för år 2008 till 
Kommunfullmäktige i landskapets kommuner för beslut. 
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Hr § 6  
 
Bokslut 2008 
 
Rådet får en presentation av verksamhetens intäkter och kostnader för 
räkenskapsåret 2008. Balansräkningen visar på ett eget kapital på 274 500 
kronor att överföras till år 2009. 
 
BESLUT 
 
Rådet beslutar överlämna bokslutet för år 2008 till Kommunfullmäktige i 
landskapets kommuner för beslut. 
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Hr § 7  
 
Krisberedskap – ledningsfrågor 
 
Deltar gör Åke Lindahl från Krisberedskapsfunktionen vid Länsstyrelsen i 
Gävleborg. 
 
Vid Hälsingerådets möte 2008-12-03 beslutades att inbjuda Åke för utbyte och 
diskussion om krishantering utifrån ett ledningsperspektiv. 
 
Åke inleder med att redogöra för avtalet från 2004-06-23 mellan staten och 
kommunförbundet som beskriver målbilden att kommunen bland annat har en 
god kunskap om risker och sårbarhet som kan påverka den egna verksamheten 
och har en god förmåga att hantera en extraordinär händelse. 
Han redogör i korthet för Lag om kommunernas och landstingens åtgärder för 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544). 
 
Därefter ställer han frågan om det finns ett behov från hälsingekommunerna av 
ett gemensamt forum eller återkommande aktiviteter där krisledning diskuteras 
från ett ledningsperspektiv. Ett forum för erfarenhetsutbyte. 
 
Under diskussionen som följer framkommer att de övningar och förebyggande 
insatser som görs i kommunerna är i den omfattningen att de för tillfället anses 
tillräckliga. 
 
 
BESLUT 
 
Rådet beslutar att det för tillfället inte finns behov av speciella träffar för utbyte 
och diskussion om krishantering utifrån ett ledningsperspektiv. 
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Hr § 8  
 
Världsarv Hälsingegårdar/Hälsinglands museum 
 
Rådet konstaterar att Hälsinglands museum har en mycket viktig roll för att 
understödja Världsarv Hälsingegårdar. 
 
De kan bidra med den historiska bakgrunden, skapa utställningar, göra 
forskningsinsatser med mera.  
______ 


