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 Utdragsbestyrkande: 

Plats och tid Orbaden Konferens, Orbaden, klockan 09.00-10.45 

Beslutande Sven-Åke Thoresen, ordf, s, Hudiksvall 
Olle Nilsson Sträng, s, Bollnäs 
Ingvar Persson, m, Bollnäs 
Stefan Bäckström, c, Hudiksvall 
Marit Holmstrand s, Ljusdal 
Sören Görgård, c, Ljusdal 
Stig Eng, c, Nordanstig 
Monica Olsson, s, Nordanstig 
Hans Jonsson, c, Ovanåker 
Yoomi Renström, s, Ovanåker 
Magnus Svensson, c, Söderhamn 
 

 

Övriga deltagande Lennart Borgsten, Nicklas Bremefors, Kerstin Oremark, Christer Engström och 
Anders Pihlgren 

Utses att justera Hans Jonsson  

Justeringens plats och tid  
Underskrifter  Paragrafer 41-50 

 Sekreterare Anders Pihlgren  

 Ordförande Sven-Åke Thoresen 
 

 

 Justerande Hans Jonsson  
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Hr § 41  
 
Föregående protokoll 
 
Föregående protokoll från 2009-08-19 läggs till handlingarna. 
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Hr § 42  
 
Genomgång av föredragningslistan 
 
Beslut 
 
Föredragningslistan godkänns med tillägg av följande ärenden: 
 
Information från Hälsingland Turism och Leader valberedning. 
 
Från föredragningslistan utgår ärenden  FoU Hälsingland och Vindkraft – 
lägesrapport. Ärenden kommer att behandlas av Hälsingerådet vid ett senare 
tillfälle. 
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Hr § 43  
 
Förslag till omtag  av arbetet i Hälsingerådet 
 
I en PM  upprättad av  samordnaren Anders Pihlgren  har lämnats förslag på hur 
ett omtag av arbetet i Hälsingerådet kan ske. Förslaget bygger i korthet på att 
Hälsingerådets fortsatta arbete har det regionala utvecklingsprogrammet 
(RUP:en) som grund kopplat till de lokala utvecklingsprogrammen. Det i sin tur 
ställer krav på att Hälsingerådet väljer vilka områden inom RUP:en som ska 
prioriteras.  

 
För att arbetet i Hälsingerådet ska vara lyckosamt krävs ett engagerat arbete på 
hemmaplan, som inriktas på att hitta arbetsformer som bidrar till att gemen-
samma resurser samordnas i linje med RUP:en (sedd ur ett Hälsingeperspektiv) 
och de lokala utvecklingsprogrammen. 

 
Förslaget är att – efter att Hälsingerådet beslutar att fortsättningsvis arbeta med  
RUP:en som utgångspunkt  - uppdra till varje kommunstyrelse att identifiera tre 
områden i  RUP:en som man vill samverka kring i Hälsingland.  
 
De strategiområden inom RUP:en som avses är  
 

• Att lära och växa 
• Ett dynamiskt näringsliv 
• Den goda resan 
• Sveriges gröna lunga 
• Den attraktiva regionen 
• Ledarskap för samverkan 

 
Beslut 
 
Hälsingerådet beslutar att uppdra till kommunstyrelserna i Hälsinglands 
kommuner att prioritera tre av  strategiområden inom RUP:en som kommunerna 
vill arbeta vidare med utifrån ett Hälsingeperspektiv. 
 
Respektive kommun ska senast den 15 mars 2010 skriftligen meddela 
Hälsingerådet vilka tre strategiområden som man valt.  
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Hr § 44  
                            

Budget samt medlemsavgift 2010 
 
Samordnaren Anders Pihlgren presenterar budget och förslag till medlemsavgift 
för år 2010. Budgeten föreslås utökas med 34 tkr till 516 tkr i förhållande till 
2009 års budget som omsluter 482 tkr. 
 
Medlemsavgiften på 3 kr per kommuninånare föreslås oförändrad för 2010. 
Enligt prognos gjord 2009-11-19 beräknas den utgående balansen bli 164 tkr. 
 
Beslut 
 
Hälsingerådet beslutar godkänna budgeten för år 2010 med en budgetram på 516 
tkr. 
 
Utdebiteringen fastställs till 3 kr per kommuninvånare. 
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Hr § 45  
 
Begäran om kommunal borgen för rörelsekapital till 
Hälsingeutbildningar ekonomisk förening 
 
Bakgrund 
Hälsingeutbildningar ekonomisk förening bedriver gemensamma projekt med 
vuxenutbildningsenheterna i Hälsinglands kommuner, där kommunerna får 
intäkter från föreningen, som i sin tur sedan söker medel från EU:s 
utvecklingsfonder och Region Gävleborg. Detta leder till att likviditetsbrist 
uppstår i föreningen, eftersom fakturorna först måste vara betalda innan 
Hälsingeutbildningar kan erhålla medel för sökta projekt. 
 
Allmänt 
Vid en träff med ekonomicheferna i Hälsingekommunerna den 1 oktober 2009 
redogjorde ordförande och kassör för Hälsingeutbildningarna om föreningens 
problematik. 
 
Ekonomicheferna lämnade då ett förslag som innebär att Hälsingeutbildningar 
beviljas en kontokredit, där deltagande kommuner lämnar borgen utifrån 
Hälsingerådets fördelningsmall 
 

• Bollnäs 20 % 
• Hudiksvall 28 % 
• Ljusdal 15 % 
• Nordanstig 8 % 
• Ovanåker 9 % 
• Söderhamn 20 % 

 
Utifrån pågående projekt bedöms nivån för krediten uppgå till 8 mkr. Beslutet 
om borgen föreslås tidsbegränsas och omfatta perioden 2010-01-01—2012-12-
31. Kostnaderna för krediten föreslås belasta resp kommuns vuxenutbildnings-
enhet utifrån Hälsingerådets fördelningsmall, eftersom räntekostnader inte får 
ingå i bidragsansökan till EU. 
 
Det bör noteras att Hälsingeutbildningar har sin administration i Hudiksvall 
varför förslaget är att Hudiksvalls kommun ikläder sig rollen som 
huvudborgenär mot föreningen. 
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Beslut 
 
Hälsingerådet beslutar rekommendera kommunerna att fatta beslut enligt 
följande 
 
Hudiksvalls kommun lämnar borgen för en kredit på 8 mkr åt 
Hälsingeutbildningar ekonomisk förening under förutsättning att övriga 
kommuner i Hälsingland beslutar om underborgen utifrån Hälsingerådets 
fördelningsmall. 
 
Kommunernas borgensåtgande mot föreningen avser perioden 2010-01-01— 
2012-12-31. 
 
Föreningens räntekostnader – vid utnyttjande av krediten – ska belasta resp 
kommuns vuxenutbildningsenhet utifrån Hälsingerådets fördelningsmall. 
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Hr § 46  
 
Länsplan för regional transportinfrastruktur 
 
Region Gävleborg har ansvarat för arbetet med att fram Länsplan för regional 
transportinfrastruktur 2010-2021. Arbetet påbörjades under 2008 genom att ta 
fram den regionala systemanalysen. 
 
Som referensgrupp under hela arbetets gång har Länsplanegruppen fungerat. 
Gruppen består bl a representanter från samtliga kommuner. 
 
Kommunerna har även lämnat skriftligt underlag till länsplanen. Dessutom har 
Region Gävleborg och Vägverket hållit gemensamma dialogmöten tillsammans 
med varje kommun samt med Landstinget Gävleborg och X-trafik. 
 
Efter bearbetningar beslutade Regionsstyrelsen fastställa planen den 5 november 
inför inskickandet till regeringen. Därefter skall trafikverken lämna en samlad 
effektbedömning över planen. Regeringen fastställer sedan den slutliga medels-
tilldelningen. 
 
Gävleborg har preliminiärt tilldelats 873 mkr till Länstransportplanen.  
 
För Hälsingerådet redovisas följande Hälsingeobjekt som finns listade i 
planförlaget: 

• Riksväg 83, Tönnebro-Ljusdal 
• Riksväg 84, Färila-Hudiksvall 
• Riksväg 50, Bollnäs-Söderhamn 
• Riksväg 84, Förbifart Ljusdal 

 
Ärendet föranleder inget beslut i Hälsingerådet. 
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Hr § 47  
 
Ekonomisk rapport 
 
Samordnaren Anders Pihlgren redovisar vad som bokförts till och med den 19 
november 2009. 
 
Enligt prognosen blir det en Utgående balans vid årets slut på 164 tkr. 
 
Beslut 
 
Hälsingerådet godkänner redovisningen. 
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Hr § 48  
 
Sammanträdesplan för 2010 
 
Samordnaren redovisar förslag till sammmanträdesplan med Hälsingerådet för 
2010. 
 
Beslut 
 
Hälsingerådet beslutar fastställa följande sammanträdesplan för 2010. 
 
Onsdagen den 27 januari 2010  
Onsdagen den 31 mars 2010 
Onsdagen den 2 juni 2010 
Onsdagen den 8 september 2010 
Onsdagen den 20 oktober 2010 
Onsdagen den 8 december 2010 
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Hr § 49  
 
Hälsingland Turism 
 
Marita Svensson, ordförande för Hälsingland Turism och Katarina Ceder Bång, 
verksställande tjänsteman för Hälsingland Turism lämnar information om 
verksamheten inom Hälsingland Turism under det gångna året samt redovisning 
av föreningens ekonomiska situation. 
 
Hälsingland Turism har under 2009 haft cirka 200 anslutna medlemsföretag. 
 
Under året har Hälsingland Turism lämnat in ansökan till Region Gävleborg om 
13.2 Mkr avseende tre år. Regionsstyrelsen har ännu inte beslutat om den 
framställan. 
 
Representanterna från Hälsingland Turism uttrycker att såväl verksamhetsmäs-
siga som ekonomiska problem kan uppstå, om ansökan till Region Gävleborg 
kommer att avslås. 
 
Beslut 
 
Hälsingerådet tackar för informationen. 
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Hr § 50  
 
Leader valberedning 
 
Roland Hamlin, ingående i valberedningen i Leader Hälsingebygden, har 
inkommit med en skrivelse till Hälsingerådet om några principiella frågor kring 
nominering till Leader Hälsingebygden. 
 
I sin skrivelse nämner Hamlin att det i Leader Hälsingebygden finns sju 
deltagande kommuner, men att bara fyra har ordinarie offentliga platser i LAG. 
Hamlin förespråkar att varje kommun utser en representant, men att 
valberedningen har frihet att föreslså dem som ordinarie eller suppleant utifrån 
en helhetsavvägning. 
 
Vidare anser Hamlin att ordförandeposten helst bör innehas av ”en någorlunda 
inflytelserik politiker”, som har god förankring i den privata och ideella sektorn. 
 
Slutligen konstaterar Hamlin att de offentliga representanterna i LAG är både 
politiker och tjänstemän. Han efterlyser en enhetlig linje. 
 
Varje kommun som deltar i Leader Hälsingebygden nominerar idag 
representanter till LAG. 
 
Beslut 
 
Hälsingerådet beslutar att varken uttala sig om vilken ordförande som LAG ska 
ha eller vilka representanter som kommunerna bör nominera till LAG. 


