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§ 28  

Föregående protokoll 

Föregående protokoll från 2011-03-23 lägges till handlingarna 
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§ 29  

Genomgång av föredragningslistan 

Beslut 

Föredragningslistan godkänns med tillägg av följande ärenden 

• Nedläggning av postombud 

• Telia – nedläggning av fast telefoni 

• Revisorer för Inköp Gävleborg 2011-2014 

• Hästnäringen i regionen 

• Sammanträde med Hälsingerådet i december 2011 
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§ 30  

Hälsingland Turism 

Katarina Ceder Bång, verksamhetsansvarig tjänsteman för Hälsingland Turism och 
Martin Askne, tidigare tjänsteman vid Hälsingland Turism lämnar information om 
sommarens resultat inom Hälsingland Turism (HT) 

Sedan 2009 använder sig HT av bokningssystemet City Break. Större delen av Hälsing-
lands utbud inom turismen är boknings- och betalbart via nätet. Försäljning av resor 
och besöksmål sker främst på nätet. 85 procent av alla svenskar använder Internet för 
information om resmål. Ca 35 procent bokar sina resor på nätet.  

Därför är det angeläget för besöksnäringen att förekomma på nätet, för där finns kun-
derna. Sociala medier, som t ex Facebook, Twitter, bloggar har ökat i betydelse för 
besöksnäringen. Enligt uppgift använder 2.5 miljoner individer idag Facebook, så det 
är viktigt för turistföretagen att finnas tillgängliga på Facebook. Undersökningar visar 
att kampanjer på Facebook har det överlägset bästa resultatet. Det är även effektivt att 
annonsera via Facebook, eftersom man direkt kan vända sig till specifika målgrupper 
familjer, ungdomar, jägare m fl. Facebook är också den mest trafikdrivande kanalen i 
HT:s kampanjer. HT är även bokningsbar på Facebook och där finns även tillgång till 
deras evenemangskalender. Under sommaren har HT gått ut med ett evenemangstips 
per dag. 

Under juni till augusti 2011 har drygt 163 000 unika individer besökt www halsingland. 
se. Jämfört med motsvarande period under 2010 har antalet besökare ökat med ca 58 
procent. 

Under sommaren 2011 har man sålt resor för 1.2 mkr. 8 mkr har HT:s  kunder spen-
derat i Hälsingland på logi, livsmedel, restaurangbesök, transporter m m under motsva-
rande period. Omsättningsökningen under maj-aug 2011 jämfört med samma period 
2010 är drygt 160 procent. 

 

Ärendet föranleder inget beslut i Hälsingerådet. 
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§ 31                                                           

Förslag till verksamhetsplan för Hälsingerådet 2011-2104 

Den 11 maj 2011 träffades Hälsingerådet för att diskutera rådets framtida verksamhet. 

En viktig slutsats under dagen blev att Hälsingerådet behövs för att genom omvärlds-
bevakning, opinionsbildning och samverkan utveckla kommunerna i Hälsingland.  
 
Rådet vill stärka sin roll som en trovärdig och seriös opinionsbildare och vara en stark 
röst för Hälsingland. 
 
För de närmaste åren vill Hälsingerådet bland annat prioritera opinionsbildning i vik-
tiga infrastrukturfrågor, satsa på ökad administrativ samverkan mellan hälsingekom-
munerna, intensifiera arbetet med gymnasiesamverkan och ta tag i de viktigaste 
gemensamma näringslivsfrågorna. 
 
Hälsingerådet vill också utveckla sina arbetsformer genom t ex rotation av mötesort i 
kombination med kortare studiebesök, omvärldsorienterade föreläsningar som ett 
återkommande inslag i rådets arbete. 
 
Föreliggande förslag föreslås kompletteras med ”vuxenutbildning” under rubriken 
Utbildning, Kommuner i samverkan. 
 
Rådet är överens om att rekommendera samtliga hälsingekommuner att antaga förslag 
till verksamhetsplan för Hälsingerådet 2011-2014.  

Beslut 

Rådet beslutar överlämna förslag till verksamhetsplan för Hälsingerådet 2011-2014 till 
kommunstyrelsen i landskapets kommuner för beslut.  
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§ 32  

Region Gävleborg – Utvecklingsprojekt för besöksnäringen i 
Gävleborgs län 2011-2013 

Turiststrateg Lena Andersson, branschutvecklare Cecilia Hed-Malmström, projekt-
ledare Erika Larsson och utvecklingsstrateg Carina Åkerberg, Region Gävleborg (RG) 
informerar om RG:s utvecklingsprojekt ”Nu kör vi” för besöksnäringen i Gävleborgs 
län 2011-2013. 

Sedan 2007 ansvarar RG för regionala utvecklingsfrågor i länet. I arbetet ingår bl a att 
ansvara för genomförandet av ett regionalt utvecklingsprogram (RUP). I RUP är ut-
vecklingen av besöksnäringen en prioriterad del. 

Regionen består idag av ett antal besöksmål som kan vara profilbärare och reseanled-
ningar till regionen samt fler mindre besöksmål med potential att utvecklas. Med 
anledning av detta vill RG tillsammans med besöksnäringen i regionen ta ett krafttag 
för att utveckla turismen i regionen, bli en professionell, attraktiv och hållbar 
destination samt nå ut på den utländska marknaden.  

Det 3-åriga projekt som nu startat med en omslutning på 32 mkr, 15 mkr från RG och 
17 mkr från Tillväxtverket, syftar till att samla näringen, skapa ett regionalt tänkande, 
lyfta fram regionens profilbärare, skapa strukturer som stödjer näringen, ge förutsätt-
ningar för affärs- och kompetensutveckling, skapa en gemensam digital plattform samt 
samordna och effektivisera marknadsföringen för regionen. Kort sagt ska projektet 
lägga grunden för en framtida attraktiv, kompetent och lönsam besöksnäring i 
Gävleborgs län. 

Strategiska utvecklingsområden 

• Samverkan 

• Marknadsföring 

• Stöd till entreprenörer 

• Enkelt och behagligt resande 

• Digital tillgänglighet 
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Projektets verksamhet ska bedrivas inom fyra insatsområden: 

- Mötesplatser och samverkan 

- Kompetens och kvalitet 

- Internationell turism och marknadsföring 

- Digital tillgänglighet 

Mötesplatser och samverkan 

Besöksnäringen har stora behov att träffas i olika konstellationer för att utveckla sam-
verkansformer och idéer för att kunna växa som företag/organisationer. Detta är grun-
den för att en tillväxt ska ske i näringen och är även grunden för de övriga insatsom-
råden i projektet. 

Kompetens och kvalitet 

Inom det här insatsområdet ska projektet arbeta med de turistiska verksamheterna i 
regionen för att få fram så många exportmogna verksamheter som möjligt, som sedan 
kan lanseras på den internationella marknaden. 

Internationell marknadsföring 

Insatsområdet ”internationell marknadsföring” syftar till att skapa förutsättningar för 
att få fler- och nya besökare till regionen och på så sätt öka näringens avkastning och 
få tillväxt i regionen. Det betyder att identifiera, utveckla och skapa varumärken/de-
stinationer som drar besökare till regionen. Projektet ska arbeta för att komma ut med 
regionens exportmogna produkter/verksamheter på den internationella marknaden.  
Initialt har beslutats att prioritera arbetet mot marknaderna i Finland och Holland, då 
bedömningen är att här förväntas man kunna uppnå snabba resultat. 

Digital tillgänglighet 

En gemensam försäljnings- och distributionskanal för hela turistiska utbudet i regionen 
saknas idag. En gemensam digital plattform på regional nivå är efterfrågad av de turis-
tiska företagen och organisationerna samt kommunerna. Avsikten är därför att skapa 
en gemensam IT-plattform för marknadsföring, försäljning och bokning för besöks-
näringen i regionen – ”en dörr in”. 

 

____ 
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§ 33  

Konsumentvägledningen i Hälsingland 

Konsumentvägledare Gunilla Hallberg, Hudiksvall och konsumentvägledare Berith 
Landén, Söderhamn lämnar information om verksamheten inom konsumentväg-
ledningen i Hälsingland. 

1 november 2002 startade ett projekt med syfte att arbeta för en samverkan mellan 
Hälsinglands konsumentvägledare med ekonomiskt bidrag från Konsumentverket med 
658 tkr. Genom projektet skulle alla invånare i Hälsingland få tillgång till kostnadsfri 
hjälp från konsumentvägledarna i Hälsingland. Under projekttiden tillskapades en ge-
mensam telefonservice på nummer 0771-60 61 00 med telefontid mellan 09.00-12.00, 
vilket fungerar än idag. Det innebär att man kan ringa från alla riktnummerområden i 
Hälsingland för att få hjälp. Den gemensamma e-postfunktionen startade ungefär sam-
tidigt, och fungerar fortfarande. Projektet avslutades 31 december 2003 och blev en 
permanent verksamhet i augusti 2004. Idag finns fem konsumentvägledare i Hälsing-
land. 

Konsumentvägledarna försöker att arbeta förebyggande i så stor utsträckning som 
möjligt genom att informera om konsumentlagar och ekonomi för skolelever, före-
tagare, invandrargrupper och föreningar. En annan uppgift för konsumentvägledarna 
är att medla mellan konsumenter och företagare för att lösa tvister. 

De mest frekventa ärenden för konsumentvägledarna där tvister uppkommer rör bil-
handlare, hantverkare och telefoni. I år har de vanligaste frågor rört telefoni, medan 
fjolåret dominerades av frågor kring boende. 

Hittills i år har konsumentvägledarna hanterat 2258 ärenden jämfört med 2567 
ärenden under motsvarande period ifjol. 

 

Ärendet föranleder inget beslut i Hälsingerådet. 
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§ 34  

Hemsjukvård 

Carl-Åke Elmersjö, inhyrd projektledare för projekt Sammanhållen hemsjukvård, 
informerar om aktuellt läge i pågående projekt. 

Länskonferensen den 17 juni 2011 gav en gemensam bild av de övergripande förut-
sättningarna för hemsjukvårdens kommunalisering. Tidplanen för kommunalisering av 
hemsjukvården förändras så att genomförandet framflyttas till den 1 januari 2013. 
Elmersjö berättar att det finns hög tilltro till den nya tidsplanen med genomförande 
och skatteväxling från och med 2013, med möjlighet att avtala om tidigare start. 

Strategiska mål för projektet 

• Enkla och tydliga ansvarsgränser både ur patient- och brukarsynvinkel och ur 
organisatorisk synvinkel 

• Bättre kontinuitet med färre utförare runt varje patient/brukare 

• Smidigare planering av vård och omsorg utförd med helhetssyn 

• Bättre förutsättningar för att kunna ge vård med högre patientsäkerhet 

• Effektivare resursanvändning på organisatorisk nivå 

• På nationell nivå blir huvudmannaskapet för hemsjukvård i ordinärt boende 
mer enhetligt 

Regionstyrelsen har beslutat att en mindre politisk styrgrupp med fem ledamöter ska 
utses för arbetet. Fram till mars 2011 har regionstyrelsen utgjort styrgrupp för arbetet. 
Motivet för en mindre styrgrupp är bland annat effektivitetsskäl. Styrgruppens uppdrag 
ska vara att ansvara för utarbetande av förslag till genomförande av kommunaliserin- 
gen med förslag till skatteväxling, samrådsförfarande etc. 

Det finns två knutar att lösa för den politiska styrgruppen, dels hjälpmedelsfrågan 
(som nu är väg mot en lösning), dels gränsdragningen kring hembesök i öppen vård 
som ej är hemsjukvård enligt SoS definition. Under september kommer tre länsdels-
möten (förstärkt styrgrupp Närvård) att äga rum, närmare bestämt den 14, 16 och 19 
september. Dessa länsdelsmöten ska ge underlag till den politiska styrgruppens hante-
ring av frågorna. 
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Underlag från projektledningsgruppen kommer att läggas fram till den politiska styr-
gruppen efter den 21 september. Inriktningsbeslut kommer att fattas av regionstyrel-
sen den 28 oktober och i regionfullmäktige den 18 november. Slutlig beslutsrekom-
mendation fattas av regionstyrelsen den 2 november. 

 

Ärendet föranleder inget beslut i Hälsingerådet. 
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§ 35  

Representanter i styrgrupp för kommunalisering av hemsjukvården  

Som framgår av § 34, Hemsjukvård, har regionstyrelsen beslutat att utse en mindre 
politisk styrgrupp för arbetet. Motivet för en mindre styrgrupp skulle bland annat vara 
effektivitetsskäl. Styrgruppen ska bestå av fem ledamöter, där landstinget ikläder sig 
ordförandeskapet i gruppen och de övriga fyra ledamöter ska utses av Hälsingerådet 
och Gästrikerådet vardera två ledamöter. Ledamöterna bör även representera såväl 
större som mindre grupper. 

Beslut 

Rådet beslutar att utse Marie Centerwall och Monica Olsson som Hälsingerådets 
representanter i styrgrupp för kommunalisering av hemsjukvården. 
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§ 36  

Styrelserepresentation i Hälsingland Turism 

För närvarande har Hälsingerådet två representanter i styrelsen för Hälsingland 
Turism. Dessa är Stig Eng och Yoomi Renström. 

Vid sammanträde med Hälsingerådet, 2011-03-23, § 23 beslutade rådet att uppskjuta 
beslutet om Hälsingerådet/kommunerna ska vara representerade i styrelsen för 
Hälsingland Turism till nästa sammanträde med rådet. 

Beslut 

Hälsingerådet beslutar att utse Yoomi Renström och Caroline Schmidt på s k insyns-
plats i styrelsen för Hälsingland Turism. En uppföljning/utvärdering av deras uppdrag 
i styrelsen för Hälsingland Turism ska göras inom ett år. 
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§ 37  

PA-samverkan i Hälsingland  - översyn av PA-funktionerna för 
kommunerna i Hälsingland 

Under ett antal år har PA-funktionerna i Hälsinglands kommuner varit föremål för 
översyner av olika slag. Redan i oktober 2004 gav Hälsingerådet ett uppdrag att  
kartlägga tänkbara samverkansområden inom verksamhetsområdet personal för 
kommunerna i Hälsingland, utan resultat. 

Syftet med att göra en ”ny” översyn av PA-funktionerna är att söka möjligheter till en 
fördjupad samverkan inom PA-området/HR-området (Human Relation) med syfte att 
verka för kvalitetsförbättringar med minskade medel, säkerställa kompetensförsörjning 
och optimera den ekonomiska effektiviteten inom PA-funktionerna. 

Förslag till direktiv för en översyn föreligger enligt följande: 

Direktiv - Översyn av PA-funktionerna för kommunerna i Hälsingland 

 
En särskild utredare ska genomföra en nulägeskartläggning och översyn av kommu-
nernas PA-administration i Hälsingland. Översynen ska omfatta samtliga PA-funk-
tioner, inte endast de s k centrala funktionerna, i kommunerna. Utredaren ska inled-
ningsvis ligga vikt vid att definiera vad som kan normalt kan anses ingå i PA-
funktionens uppdrag.  
 
I utredarens uppdrag ingår att beskriva gällande struktur för PA-funktionerna i respek-
tive kommun. Utredaren ska dessutom beskriva pågående samverkan inom PA:s an-
svarsområden bland hälsingekommunerna. Beskriva vilka ansvarsområden inom PA 
som är respektive kommuns styrkor och svagheter. En beskrivning som i hög grad ska 
bygga på vad kunderna, dvs förvaltningarna/bolag tycker om respektive PA-funktions 
arbete. 
 
Utredaren ska även analysera vilka som är de strategiska framtidsfrågorna inom HR 
och därvid ta hänsyn till att det strategiska arbetet sker utifrån gällande huvudproces-
ser, såsom kompetensförsörjning, verksamhets- och organisationsutveckling, arbets-
villkor samt arbetsmiljö och hälsa. 
 
Med utgångspunkt i den genomförda översynen och bedömningen ska utredaren 
föreslå 
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• vilka ansvarsområden/processer som ska ingå i en gemensam HR-funktion. 
• hur en gemensam HR-funktion för kommunerna i Hälsingland ska byggas upp.  
• hur samverkan ska organiseras för att uppnå bästa resultat. 
• vilka gemensamma processer, policies/riktlinjer, rutiner m m som kan vara 

gemensamma för kommunerna. 
• vilka för- resp nackdelar det finns med att ha en gemensam personalstrateg för 

samtliga hälsingekommuner. 
• vilka perspektiv och roller som HR-funktionen ska ha, som t ex administrativ 

expert, förändringsledare, strategisk resurs. 

Beslut 

Hälsingerådet beslutar att rekommendera respektive kommunstyrelse att anta förslag 
till direktiv för översyn av PA-funktionerna för kommunerna i Hälsingland. 
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§ 38  

Ekonomisk rapport 

Samordnaren Anders Pihlgren redovisar vad som bokförts under perioden 1 januari-31 
augusti 2011. 

Enligt prognosen blir det en Utgående balans vid årets slut på 5 tkr. 

Beslut 

Rådet beslutar godkänna redovisningen. 
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§ 39  

Presentation av aktuella frågor i Nordanstigs kommun 

Kommunstyrelsens ordförande Monica Olsson presenterar aktuella frågor i 
Nordanstigs kommun. 

- En stor fråga för kommunen är saneringen av miljön kring det nedlagda 
sågverket i Stocka. Marken innehåller miljöföroreningen dioxin. Saneringen 
beräknas kosta ca 70 mkr. Statliga medel ska sökas för ändamålet. 

- En utvärdering av näringslivsorganisationen har genomförts. Ett resultat av 
utvärderingen är att ta fram en ny näringslivsstrategi. Som ett sätt att få input, 
dvs synpunkter och idéer på vad näringslivsstrategin ska innehålla arrangeras 
sex företagsluncher runt om i kommunen. 

- Ett förslag till lokalförsörjningsprogram för kommunen har utarbetats. Pro-
grammet innehåller bl a förslag på nedläggning av en skola. 

- Beträffande utbyggnad av vindkraft har överklagan inkommit på tematiskt 
tillägg till översiktsplan. Det råder olika uppfattningar i kommunen kring 
frågan om utbyggnad av vindkraften. 

- 2012 kommer alpina SM att arrangeras i Hassela. 

- Besöksmålet Trolska skogen i Mellanfjärden har haft 5 000 besökare under 
sommaren. Den första delen av upplevelseparken invigdes i juli i år. 

- 1.4 mkr betalas årligen ut i bidrag, s k utvecklingsmedel till föreningar och ung-
domsverksamhet. För att erhålla bidrag krävs egen medfinansiering. Två an-
sökningstillfällen gäller per år. Bidrag kan gå till alltifrån bagarstuga i Stocka till 
arrangerandet av fotbollscuper för ungdomar.  

- Ett ungdomspolitiskt handlingsprogram har antagits, ett program framtaget 
genom rådslag med ungdomar, politiker, tjänstemän och föreningsrepresen-
tanter. En ungdomssamordnare har anställts på halvtid med uppgift att arbeta 
med att förverkliga målen i programmet. 

- I likhet med andra kommuner i landskapet tappar kommunen invånare. 

 

Ärendet föranleder inget beslut i Hälsingerådet. 
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Hälsingerådet 

2011-09-07 
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sign: 

Utdragsbestyrkande: 

   Delges: 

 
 

§ 40  

Telia – nedläggning av fast telefoni 

Monica Olsson tar upp frågan om att Telia har börjat lägga ner fast telefoni i Nordan-
stigs kommun. Problemet är att de alternativa lösningar som Telia erbjuder som er-
sättning för fast telefoni inte fungerar. Resultatet blir att en del människor blir utan 
kommunikation med omvärlden. Bland enskilda som drabbas finns gamla människor 
med behov av trygghetslarm. 

Beslut 

Hälsingerådet beslutar uppdra till samordnaren att tillskriva Telia, PTS och regeringen i 
frågan. 
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§ 41  

Nedläggning av postombud 

Monica Olsson tar upp frågan om att nedläggning av postombud i Nordanstigs kom-
mun. Bland annat är boenden i Ilsbo sedan en tid tillbaka hänvisade till att åka till 
Hudiksvall för att hämta paket, brevpostförskott, rekommenderade brev mm. 

För landsbygden är detta en oacceptabel utveckling, eftersom att samhällsservicen 
försämras. 

Beslut 

Hälsingerådet beslutar uppdra till samordnaren att tillskriva Postverket, PTS och 
regeringen i frågan. 
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§ 42  

Revisorer för Inköp Gävleborg 2011-2014 

Inköp Gävleborg har i skrivelse till kommunerna uppmanat kommunerna att utse 
revisorer i Inköp Gävleborg. I enlighet med förbundsordningen för Inköp Gävleborg 
ska ägarkommunerna utse fyra revisorer för mandatperioden. Två av dessa ska utses av 
Hälsinge kommunerna och två från Gästrike kommunerna. 

Beslut 

Hälsingerådet beslutar att utse Christer Jonsson, Hudiksvall och Sven-Olof Sundin, 
Stråtjära till revisorer i Inköp Gävleborg. 
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§ 43  

Hästnäringen i Hälsingland 

Yoomi Renström initierar frågan om hästnäringen i landskapet. Länsstyrelsen har 
hittills hanterat frågan om hästnäringen. Nu är avsikten att Region Gävleborg (RG) ska 
överta ansvaret för frågan. Det rådet dock osäkerhet hur RG praktiskt ska arbeta med 
frågan.  

Hästnäringen har idag en avsevärd ekonomisk betydelse. Gävleborgs läns ca 10 000 
hästar omsätter i storleksordning en knapp miljard kronor och skapar arbetstillfällen 
för 450-500 heltidsanställda och 1200-1400 deltidsanställda i länet. 

Beslut 

Hälsingerådet beslutar att till nästa sammanträde med rådet bjuda in Mariana Femling 
för att informera om hittillsvarande arbete med hästnäringen i Hälsingland. 
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§ 44  

Sammanträde med Hälsingerådet i december 2011 

Enligt de arbetsformer som gäller i rådet ska vartannat sammanträde förläggas till en 
kommun. Förslaget är att sammanträdet med Hälsingerådet den 14 december 2011 
förläggs till Söderhamn. 

Beslut 

Hälsingerådet beslutar att sammanträdet den 14 december 2011 med rådet förläggs till 
Söderhamn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


