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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 
Sören Görgård, c, Ljusdal 
Stig Eng, c, Nordanstig 
Ulf Löfgren, s, Nordanstig 
Hans Jonsson, c, Ovanåker 
Yoomi Renström, s, Ovanåker 
Eva Tjernström, s, Söderhamn 
 

 

Övriga deltagande Leopold Stoltz, Lennart Borgsten, Nicklas Bremefors, Kerstin Oremark,  Christer 
Engström, Marie Nordmark och Anders Pihlgren 

Utses att justera Eva Tjernström  

 
Justeringens plats och tid  
Underskrifter  Paragrafer 10-20 

 Sekreterare Anders Pihlgren  

 Ordförande Sven-Åke Thoresen 
 

 

 Justerande Eva Tjernström  
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Hr § 10  
 
Föregående protokoll 
 
Föregående protokoll från 2010-01-27 diskuteras. Samordnaren lämnar 
information rörande § 5, ”Bygdepeng”. Region Gävleborg har vid sammanträde 
2010-03-05, § 13 uttalat att man vill att kommunerna i Gävleborg verkar för 
följande tre principer: 
 

• Berörda bygder får en ”bygdepeng” som utgör minst 1 % av 
bruttovärdet av producerad elkraft. Bygdepengen ska utbetalas 
årligen. 

 
• Bygdepengen” ska användas för att uthålligt utveckla berörda bygder. 

 
• Lokala aktörer kan erbjudas köpa in sig i vindkraftsanläggningarna 

till minst 10 %. 
 

Beslut 
 
Rådet beslutar att med den informationen lägga föregående protokoll till 
handlingarna. 
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Hr § 11  
 
Genomgång av föredragningslistan 
 
Beslut 
 
Föredragningslistan godkänns med tillägg av följande ärenden: 
 

•  Utbildningssamarbete i Hälsingland 
•  Överförmyndarverksamheten i Hälsingland 
•  Strandskyddsbestämmelser 
•  Ny revisor för Hälsingerådet 
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Hr § 12  
 
Hollandsprojektet 
 
Bertil Hult och Gunilla Byström, Bollnäs kommun lämnar en redovisning om 
Hollandsprojektet.  
 
I länet har sju kommuner deltagit i Hollandsprojektet - samtliga kommuner i 
Hälsingland och Ockelbo kommun – under de senaste två åren. Nuvarande 
projekt avslutas den 31 augusti 2010.  
 
Hollandsprojektet har bestått av ett samarbete mellan nämnda kommuner och 
marknadsföringsbolaget ”Placement Utvikling AS”. För kommunerna har det i 
genomsnitt rört sig om en kostnad på ca 100 tkr. 
 
Projektets huvudsyfte har varit att marknadsföra regionen med de deltagande 
kommunerna för holländska medborgare, som en attraktiv region att flytta till 
när de står i begrepp att emigrera till Sverige från Holland. 
 
Under de tre senaste åren har det skett en inflyttning av 110 holländska 
medborgare till regionen, varav 50 procent av de inflyttade familjerna är egna 
företagare. 
 
En arbetsgrupp bestående av representanter från de deltagande kommunerna   
anser att projektet har uppfyllt sitt mål relativt väl och att ambitionen att arbeta 
som en region är ett måste. Därför menar gruppen att om projektets intentioner 
och syfte ska vidareutvecklas måste arbetet bedrivas utifrån ett regionalt 
perspektiv.  
 
Sammanfattningsvis föreslår arbetsgruppen att huvudansvaret för projektet 
överlåts från deltagande kommuner  till Region Gävleborg. 
 
Beslut 
 
Hälsingerådet beslutar att  
 
1. Arbetet med att konkret bidra till inflyttning av  holländska medborgare till 
regionen övergår till Region Gävleborg med målet att omfatta samtliga 
kommuner i länet. 
 
2. Samordnaren i Hälsingerådet ges i uppdrag att hemställa hos Region 
Gävleborg att överta ansvaret för att arbeta med presumtiva emigranter till 
regionen. 
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Hr § 13  
 
Omtag av arbetet i Hälsingerådet 
 
Samtliga kommunstyrelser i Hälsingland har lämnat förslag till Hälsingerådet 
om vilka av de sex olika strategiområden inom den regionala utvecklingsplanen 
(RUPen), som man anser är mest angelägna att driva ur ett Hälsingeperspektiv 
på regional nivå. 
 
Sammanställningen över Hälsingekommunernas prioriterade strategiområden 
inom RUPen visar att kommunerna gör lite olika bedömningar om vilka 
områden som bedöms som viktigast. 
 
Efter gemensamma diskussioner är rådet ense om svårigheterna att prioritera 
några specifika områden i RUPen, utan vill istället inrikta arbetet mot att 
identifiera de viktigaste framtida utvecklingsområdena för Hälsingerådet. Ett 
sådant arbete ska ha sin grund i kommunernas lokala utvecklingsprogram 
(LUPar), de sex angivna strategiområden i  RUPen samt den programförklaring 
som Region Gävleborg fastlagt för sitt arbete 2010. Resultatet av arbetet ska 
utmynna i att Hälsingerådet sätter mål över vad som ska åtstadkommas under 
nästa mandatperiod. Naturligtvis måste målarbetet bygga på en analys, som ger 
svar på exakt var Hälsingerådet står idag, dvs att alla är överens om hur nuläget 
ser ut. 
 
Rådet är överens om att avsätta en dag för Hälsingerådets målarbete med 
deltagande av en extern processledare. 
 
Beslut 
 
Hälsingerådet beslutar att uppdra till kommuncheferna att planera en s k 
målarbetsdag för Hälsingerådet med extern processledare den 2 juni 2010. 



HÄLSINGERÅDET  Protokoll 
 Sammanträdesdatum Blad 
 

 2010-03-31 6 (12) 
 

 

Justerandes sign:   Utdragsbestyrkande: 

       Delges:  

 

Hr § 14  
 

Verksamhetsberättelse för 2009 
 
Föreligger förslag till verksamhetsberättelse för Hälsingerådet för år 2009. 
 
Beslut 
 
Rådet beslutar överlämna förslag till verksamhetsberättelse för år 2009 till 
kommunfullmäktige i landskapets kommuner för beslut. 
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Hr § 15  
                               

Utbildningssamarbete i Hälsingland 
 
Thomas Norgren, chef för CFL i Söderhamns kommun och tillika ledamot i 
styrgruppen för HälsingeUtbildning informerar om utbildningssamarbetet i 
Hälsingland. 
 
HälsingeUtbildning är ett samarbete mellan samtliga hälsingekommuner, där 
utbildning för vuxna står i centrum. Samarbetet innebär att kommunerna 
tillsammans kan erbjuda ett stort utbud av distansutbildningar för vuxna eller 
lokalt på respektive lärcentra. Samarbetet spänner över både gymnasieutbildning 
och högskoleutbildning samt andra eftergymnasiala utbildningar. 
 
Numera är samverkan mer omfattande än någonsin, t ex kan nämnas Yrkes-
högskola Hälsingland, Högskolesamverkan, Vårdcollege, Teknikcollege m m. 
 
Norgren pekar på att idag så närmar sig vuxenutbildning och gymnasieskolan 
alltmer varandra på det lokala planet. Även om intern samverkan sker, så 
påverkar beslut som gymnasieskolan fattar vuxenutbildningen och vice versa. 
 
Var olika gymnasieutbildningar kommer att ligga i landskapet kan i sin tur 
påverka var vuxenutbildningar inom motsvarande program- och inriktnings-
områden ska placeras. Norgren konstaterar att inte någon har ansvaret för att 
koordinera sådana frågor idag. Han efterlyser ett helhetsbegrepp för hur 
samordningen ska ske framgent. HälsingeUtbildning kommer att förändras, men 
det är osäkert hur. 
 
Ärendet föranleder inget beslut i rådet. 
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Hr § 16  
 
Samverkan mellan gymnasieskolorna i Hälsingland 
 
Tomas Hartikainen, gymnasiechef i Söderhamns kommun, informerar om 
förslag till fördelning av gymnasieprogram i Hälsingland med anledning av den 
nya gymnasieskolan – Gy 2011. 
 
Nästa år, höstterminen 2011, börjar den nya gymnasieskolan. Landets elever 
kommer då att kunna välja bland 18 nationella program och 60 olika inrikt-
ningar. I det förslag som gymnasiecheferna i Hälsingland har tagit fram kommer 
16 av 18 nationella programmen och 38 av de 60 nationella inriktningarna att 
erbjudas landskapets elever. 
 
Förutsättningarna för arbetet har varit att elevantalet i landskapet beräknas 
minska under perioden 2008-2013 med 30-35 %, vilket motsvarar ca 1 900 
elever. I den prognosen har inte hänsyn tagits till förändringar som exempelvis 
arbetsmarknadsläget, in- och utflyttning. Andra förutsättningar för arbetet är 
svårigheten för samtliga kommuner att på egen hand klara program- och inrikt-
ningsutbudet, alla kommuner ska bli vinnare (ekonomi och kvalitet) och 
samarbete ska gälla istället för konkurrens. 
 
De faktorer som legat till grund för förslaget till programfördelning är nämnda 
elevutveckling, genusperspektiv, logistik (möjligheter att resa och bo), jämn 
elev- och programfördelning mellan kommunerna samt ekonomi och kvalitet. 
 
Enligt Hartikainen föreligger behov av allt större samverkan mellan gymnasie-
skolorna i Hälsingland. En fördjupad samverkan enligt de små stegens princip, 
som t ex kan innebära ett fördjupat samverkansavtal i Hälsingland med 
ytterligare fördjupning i norra respektive södra Hälsingland. De alternativa 
modeller som kan bli aktuella är att hela Hälsingland blir ”en gymnasieskola” 
med fem enheter eller fördjupad samverkan i någon form.  
 
Gemensamma utvecklingsområden som ingår i arbetet med att ta fram förslag 
till fördelning av gymnasieprogram i Hälsingland är 

• Antagningsorganistion 
• Teknikcollege, Vårdcollege, Servicecollege 
• Lärlingsutbildning 
• HälsingeUtbildning ekonomisk förening 
• Vindkraft 
• Specialidrott 

 
Ärendet föranleder inget beslut i Hälsingerådet. 
 



HÄLSINGERÅDET  Protokoll 
 Sammanträdesdatum Blad 
 

 2010-03-31 9 (12) 
 

 

Justerandes sign:   Utdragsbestyrkande: 

       Delges:  

 

Hr § 17                                 
 
Överförmyndarverksamheten i Hälsingland 
 
Lennart Åkesson, administrativ chef i Bollnäs kommun, redogör för ett arbete 
som bedrivits mellan kommunerna i södra Hälsingland och Ljusdals kommun 
med syfte att undersöka förutsättningarna för samverkanslösningar inom över-
förmyndarverksamheten. 
 
Resultatet av arbetet, som är framtaget av en arbetsgrupp, visar bl a behovet av 
att samverka både för att höja kompetensen och minska sårbarheten.  
 
Bilden av framtiden pekar bl a mot en fortsatt ärendeökning, flera komplicerade 
ärenden, hårdare krav från tillsynsmyndigheter, svårare att hitta godemän och 
förvaltare m m. 
 
Enligt arbetsgruppens uppfattning finns det vägande skäl för en utökad och 
formaliserad samverkan mot bakgrund av den beskrivna framtidsbilden och 
svagheterna i nuvarande organisation, som bl a handlar om resursbrist, krav på 
specialkompetenser, ärenden som tenderar att bli både fler och mer komp-
licerade. 
 
Arbetsgruppen har redovisat vilka samverkansformer som står till buds, vilka 
grovt kan indelas i kommunalförbund, gemensam nämnd och gemensam 
handläggning via avtal. 
 
Arbetsgruppen föreslår att respektive kommun beslutar att samverkan ska ske 
mellan kommunerna i södra Hälsingland och Ljusdals kommun, att samverkan 
ska ske genom avtal, att beslut kring ett sådant avtal fattas före utgången av 
innevarande mandatperiod samt att ett gemensamt kansli för överförmyndar-
verksamheten placeras i Bollnäs 
 
Efter gemensamma diskussioner föreslås att även Hudiksvalls kommun ska ingå 
i den arbetsgrupp, som har arbetat med samverkan av överförmyndarverksam-
heten. 
 
Beslut 
 
Rådet beslutar att uppdra till arbetsgruppen – utökad med representant från 
Hudiksvalls kommun – att utarbeta förslag till samverkansavtal för överför-
myndarverksamheten för Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Ovanåker och 
Söderhamns kommuner att presenteras för Hälsingerådet vid sammanträdet i 
september 2010. 
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Hr § 18  
 
Strandskyddsbestämmelser 
 
Sören Görgård initierar frågan om vilka konsekvenserna de förändrade strand-
skyddsbestämmelserna har fått. De nya strandskyddsregler som trädde i kraft 
förra året skulle medverka till att ärendena blir lättare att avgöra. De nya 
reglerna gör det möjligt för kommunerna att peka ut områden i den kommunala 
översiktsplanen för strandnära boende i landsbygdsområden för att främja 
landsbygdsutveckling. Enligt Görgård har dock inte de nya reglerna bidragit till 
att underlätta tillämpningen av strandskyddslagstiftningen. 
 
En gemensam uppfattning i rådet är att länsstyrelsen alltför ensidigt tar hänsyn 
till miljö- och naturvårdsvärden i sina bedömningar. Andra faktorer som t ex 
tillväxtperspektivet beaktar inte länsstyrelsen i någon större utsträckning vid sina 
granskningar.  
 
Rådet uttalar att man vill träffa landshövdingen för att diskutera länsstyrelsens 
bedömningar och avvägningar vid hantering av strandskyddsärenden. 
 
Beslut 
 
Rådet beslutar att inbjuda landshövdingen till ett möte för att diskutera 
länsstyrelsens hantering av strandsskyddsärenden. 
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Hr § 19  
 
Ny revisor för Hälsingerådet 
 
Nicklas Bremefors har avsagt sig uppdraget som revisor för Hälsingerådet i 
samband med sin nya anställning som kommunchef i Ljusdals kommun. 
 
Beslut 
 
Rådet beslutar utse ekonomichef Nils-Erik Nilsson, Ovanåkers kommun som ny 
revisor för Hälsingerådet. Hans uppdrag gäller från och med 2010-01-01. 
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Hr § 20  
 
Ekonomisk rapport 
 
Samordnaren Anders Pihlgren redovisar vad som bokförts till och med den 20 
mars 2010. 
 
Enligt prognosen blir det en Utgående balans vid årets slut på 61 tkr. 
 
Beslut 
 
Rådet beslutar godkänna redovisningen. 
 
 


