
Protokoll 1 (19) 

Sammanträdesdatum 

Hälsingerådet 

2012-01-18 

 

 

 Utdragsbestyrkande: 

 

Plats och tid:  Orbaden Konferens, Orbaden, kl 09.00-12.10 

Förtroendevalda: Beslutande:  
 Marie Centerwall (s), Bollnäs (ordförande) 

Magnus Svensson (c), Söderhamn (vice ordförande) 
Ingvar Persson (m), Bollnäs 
Caroline Schmidt (c), Hudiksvall 
Mikael Löthstam (s), Hudiksvall 
Roland Bäckman (s), Ljusdal 
Katarina Bylin (s), Nordanstig 
Stig Eng (c), Nordanstig 
Håkan Englund (s), Ovanåker 
Björn Mårtensson (c), Ovanåker 
Sven-Erik Lindestam (s), Söderhamn 
  
 

 
 

 
Övriga deltagare: Nicklas Bremefors, Christer Engström, Margareta Högberg, Tommy 

Staaf, Leopold Stoltz och Anders Pihlgren 
 
Barbro Holmberg, Åke Lindahl, John-Erik Jansson, Lennart Juhlin 
och Mikael Lindberg, § 3 och Anna Lindqvist, § 8 
 

 
Utses att justera: Caroline Schmidt  
 
Justeringens plats 
och tid:   

Underskrifter:  Paragrafer:  1-14 

Sekreterare: Anders Pihlgren    

Ordförande: Marie Centerwall  

Justerande: Caroline Schmidt    
 



Protokoll 2 (19) 

Sammanträdesdatum 

Hälsingerådet 

2012-01-18 

 

 

 Utdragsbestyrkande: 

 

 

Bevis/anslag 
Protokollet är justerat. Justeringen tillkännagiven genom anslag. 

Anslagstid, från och med till och med 
2012-02-01  2012-02-15  

Förvaringsplats för protokollet 
Hudiksvalls kommun 

Underskrift 

  



Protokoll 3 (19) 

Sammanträdesdatum 

Hälsingerådet 

2012-01-18 

 

 

Justerandes 
sign: 

Utdragsbestyrkande: 

   Delges: 

 
 

Innehållsförteckning 

§ 1 Föregående protokoll 

§ 2 Genomgång av föredragningslistan 

§ 3 Stormen Dagmar 

§ 4 Förslag till verksamhetsplan 

§ 5 PA-samverkan i Hälsingland 

§ 6 Gymnasiesamverkan Hälsingland 

§ 7 E-tjänster i Hälsingekommunerna 

§ 8 Kulturplan Gävleborg 

§ 9 Hemsjukvård – skatteväxling 

§ 10 Införandet av ungdomskort i Gävleborg 

§ 11 Svar HR § 56/2011, Uppföljning av möte med turismen i länet 2011-10-03 

§ 12 Överlämnande av blommor till Monica Olsson 

§ 13 Uppföljning av beslut om medel till Hälsingland Turism 

§ 14 Nästa sammanträde med Hälsingerådet den 21 mars 2012 

 



Protokoll 4 (19) 

Sammanträdesdatum 

Hälsingerådet 

2012-01-18 

 

 

Justerandes 
sign: 

Utdragsbestyrkande: 

   Delges: 

 
 

Hr § 1 

Föregående protokoll 

Föregående protokoll från 2011-12-14 lägges till handlingarna. 

 

 



Protokoll 5 (19) 

Sammanträdesdatum 

Hälsingerådet 

2012-01-18 

 

 

Justerandes 
sign: 

Utdragsbestyrkande: 

   Delges: 

 
 

Hr § 2   

Genomgång av föredragningslistan 

Beslut 

Föredragningslistan godkänns med tillägg av följande ärenden: 

• Hemsjukvård – skatteväxling 

• Införandet av ungdomskort i Gävleborg 

• Svar ang HR § 56/2011, Uppföljning av möte med turismen i länet 2011-10-03 

• Överlämnande av blommor till Monica Olsson 

• Uppföljning av beslut om medel till Hälsingland Turism 

• Nästa sammanträde med Hälsingerådet den 21 mars 2012 

 



Protokoll 6 (19) 

Sammanträdesdatum 

Hälsingerådet 

2012-01-18 

 

 

Justerandes 
sign: 

Utdragsbestyrkande: 

   Delges: 

 
 

Hr § 3    

Stormen Dagmar 

Räddningscheferna John-Erik Jansson, Kommunalförbundet södra Hälsingland och 
Lennart Juhlin, Norrhälsinge Räddningstjänst samt beredskapsdirektör Åke Lindahl, 
Länsstyrelsen Gävleborg lämnar en beskrivning över stormen Dagmars verkningar i 
Hälsingland. Redovisningen visar att Hälsingland blev värst drabbat i Sverige av 
strömavbrotten. Många hushåll blev inte bara strömlösa utan förlorade möjligheten att 
kommunicera med telefoni, IT och trygghetslarm. 

Stormen har blottlagt många sårbara punkter. Förutom den kritiserade beredskaps-
nivån hos elbolagen är det väl främst telefonins problem som visat sig från sin sämre 
sida. Utan kommunikation fungerar ingenting annat heller så tillräcklig reservkraft till 
basstationerna är något som måste åtgärdas framöver. 

Några ytterligare slutsatser  från Stormen Dagmar är följande:  

Informationen till allmänheten kan förbättras.  

Förmågan att dela information mellan olika samverkanspartner vid en kris kan bli 
bättre. 

Räddningstjänsterna kan inte överta elbolagens informationsansvar till elkunderna. 
Den som har ett verksamhetsansvar är också bäst skickad att informera om vad som 
fortlöpande händer. Det är bl a viktigt för elkunderna att få kännedom om hur länge 
elavbrotten kommer att pågå. 

När telefonin upphör att fungera, måste alternativa informationskanaler utnyttjas. 
Lokalradion är en funktion som kan användas i betydligt större omfattning i samband 
med krisinformation. 

Ett problem har varit svårigheter att komma i kontakt med varandra inom de olika 
kommunerna, eftersom möjligheten att kommunicera via telefoni försvann. Här kan 
RAKEL, ett nationellt kommunikationssystem för samverkan och ledning vara ett bra 
hjälpmedel. 

I kommunerna har också diskuteras att utse en bestämd plats, där ansvariga för 
kommunens krishantering kan samlas. 

För kommuninvånarnas räkning kan också några s k trygghetsnoder, t ex vid ett 
äldreboende finnas att gå till i kommunen. 



Protokoll 7 (19) 

Sammanträdesdatum 

Hälsingerådet 

2012-01-18 

 

 

Justerandes 
sign: 

Utdragsbestyrkande: 

   Delges: 

 
 

Elbolagen har svårt att lämna bra prognoser på högspänningsnäten. 

Vid mötet diskuterar ledamöterna och landshövdingen att gemensamt bjuda in repre-
sentanter för elbolagen och teleoperatörerna till överläggningar. 

Beslut 

Hälsingerådet beslutar att tillsammans med länsstyrelsen Gävleborg bjuda in ansvariga 
för elbolagen och teleoperatörerna för gemensamma överläggningar för att diskutera 
verkningarna efter Stormen Dagmar och hur riskerna kan minimeras för människor i 
framtiden vid liknande situationer. 

 



Protokoll 8 (19) 

Sammanträdesdatum 

Hälsingerådet 

2012-01-18 

 

 

Justerandes 
sign: 

Utdragsbestyrkande: 

   Delges: 

 
 

Hr § 4   

Förslag till verksamhetsplan för Hälsingerådet 2011-2014 

Vid Hälsingerådet sammanträde 2011-09-07, § 31 beslutade rådet att överlämna för-
slag till verksamhetsplan för Hälsingerådet 2011-2014 till respektive kommunstyrelse i 
landskapet för beslut. 

Vid sammanträdet 2011-12-14, § 61 redovisade samtliga kommuner sina principiella 
ställningstaganden till förslaget till verksamhetsplan för Hälsingerådet 2011-2014. 

Beslut 

Rådet beslutar att godkänna förslag till verksamhetsplan för Hälsingerådet 2011-2014. 



Protokoll 9 (19) 

Sammanträdesdatum 

Hälsingerådet 

2012-01-18 

 

 

Justerandes 
sign: 

Utdragsbestyrkande: 

   Delges: 

 
 

Hr § 5 

PA-samverkan i Hälsingland 

Vid Hälsingerådet sammanträde 2011-09-07, § 37 beslutade rådet att rekommendera 
respektive kommunstyrelse i landskapet att anta förslag till direktiv för översyn av PA-
funktionerna för kommunerna i Hälsingland. 

Vid sammanträdet 2011-12-14, § 62 redovisade samtliga kommuner sina principiella 
ställningstaganden till förslaget av översyn av PA-funktionerna i Hälsingland. 

Samordnaren informerar om att offertförfrågan av översyn av PA-funktionerna är 
upprättad och kommer att skickas till Inköp Gävleborg, som för Hälsingerådets 
räkning kommer att svara för upphandling av konsult för uppdraget. Översynen skall, 
enligt offertförfrågan, vara avslutad senast 2012-08-15. Under utredningens gång kan 
det bli aktuellt med en återkoppling till Hälsingerådet. 

Beslut 

Rådet beslutar att en översyn skall genomföras av kommunernas  PA-funktionerna i 
Hälsingland med extern konsult. 

 



Protokoll 10 (19) 

Sammanträdesdatum 

Hälsingerådet 

2012-01-18 

 

 

Justerandes 
sign: 

Utdragsbestyrkande: 

   Delges: 

 
 

Hr § 6   

Gymnasiesamverkan i Hälsingland 

Ärendet utgår vid dagens sammanträde. 

Beslut 

Rådet beslutar att ärendet får behandlas vid sammanträdet med Hälsingerådet 2012-
03-21. 



Protokoll 11 (19) 

Sammanträdesdatum 

Hälsingerådet 

2012-01-18 

 

 

Justerandes 
sign: 

Utdragsbestyrkande: 

   Delges: 

 
 

Hr § 7 

E-tjänster i Hälsingekommunerna 

Ärendet utgår vid dagens sammanträde. 

Beslut 

Rådet beslutar att ärendet får behandlas vid sammanträdet med Hälsingerådet 2012-
03-21. 

 

 

 

 

____ 



Protokoll 12 (19) 

Sammanträdesdatum 

Hälsingerådet 

2012-01-18 

 

 

Justerandes 
sign: 

Utdragsbestyrkande: 

   Delges: 

 
 

Hr § 8 

Kulturplan Gävleborg 

Utvecklingsstrateg Anna Lindqvist, Landstinget Gävleborg informerar om arbetet med 
Kulturplan Gävleborg. 

Den nationella kulturpolitiken håller på att förändras med nya nationella kulturpolitiska 
mål samt en ny modell, den s k samverkansmodellen, för den statliga medfinansierin-
gen till regional kulturverksamhet. Den nya modellen ger den regionala nivån ett ut-
vecklat och samlat ansvar för den regionala kulturpolitiken. Under 2010 hade den 
offentliga kulturen i Gävleborgs län en ekonomisk ram på 385 mkr. 

Lindqvist understryker att utgångspunkten för det gemensamma uppdraget till de re-
gionala kulturverksamheterna är de samhällsförändringar som ständigt pågår. I och 
med människors nya livsvillkor förändras även synsätt och värderingar i samhället, nå-
got som leder till en ny syn på kultur och kulturverksamhet. 

Lindqvist betonar att samtliga regionala kulturverksamheter skall eftersträva ett gräns-
överskridande arbete. De skall arbeta tillsammans med varandra och civilsamhället i 
dess olika former för att på bästa sätt förverkliga den regionala kulturpolitiken. 

Barn och unga är en särskilt viktig målgrupp för den regionala kulturverksamheten. 
Därför är det viktigt att de regionala kulturverksamheterna bl a utvecklar former för 
ungdomars inflytande i verksamheten och dess innehåll. 

Det är också viktigt att ta tillvara dagens mångfald i alla dess dimensioner för att inte 
riskera att länets utveckling hämmas. Genom ett interkulturellt förhållningssätt kan 
kulturlivet i länet berikas och utvecklas. 

Genom kultur kan samhällets normer bekräftas, men också ifrågasättas och problema-
tiseras. Därför skall de regionala kulturverksamheterna arbeta för att alla, oavsett kön, 
skall ha tillgång till kulturverksamhet. 

Ett annat område, som Lindqvist lyfter fram i förslaget, är miljön. Det är angeläget för 
kulturverksamheten att utveckla nya mötesformer där de deltagande inte alltid behöver 
finnas på samma plats.  

I förslaget betonas vikten av samverkan för utvecklingen av kulturlivet i länet. Lind-
qvist framhåller betydelsen av att sträva mot gemensamma mål för att stärka kulturlivet 
regionalt, lokalt och i civilsamhället. 
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Remissperioden för Kulturplan Gävleborg är 2012-01-01—2012-03-31. Under vår och 
sommar 2012 kommer bearbetning av förslaget att ske med hänsyn till remissvaren 
samt kompletteringar med ekonomi och underlag till överenskommelser. Beslut i 
landstingsfullmäktige planeras till november 2012. 

 

Ärendet föranleder inget beslut. 

 

 

____ 



Protokoll 14 (19) 

Sammanträdesdatum 

Hälsingerådet 

2012-01-18 

 

 

Justerandes 
sign: 

Utdragsbestyrkande: 

   Delges: 

 
 

Hr § 9  

Hemsjukvård - skatteväxling 

Frågan om hemsjukvårdens kommunalisering har varit föremål för information i 
Hälsingerådet vid två tillfällen under 2011, dels 2011-03-23, § 18 och 2011-09-07, § 34. 

Med anledning av pågående överläggningar med landstinget avseende skatteväxling om 
kommunaliseringen av hemsjukvården diskuteras frågan i rådet, eftersom det skiljer en 
del i de kostnadsberäkningar som landstinget respektive kommunerna genomfört.  

Det beräkningsunderlag som parterna har utgått från bygger på en jämförelse mellan 
Gävle kommun och Ljusdals kommun och därom är parterna överens. Skillnader före-
ligger dock genom att landstinget sedan bygger sin beräkningsmodell på inventeringen 
av personaldimensioneringen per hälsocentral, medan kommunerna i sin beräknings-
modell har utgått från fördelningen av antalet 70-åringar och äldre i länet. 

I den s k skatteörestrappan baserat på 2012:års skatteunderlag hamnar de olika beräk-
ningsmodellerna på olika nivåer, för landstingets del är nivån 21-22 öre medan kom-
munerna landar på 26 öre. 

I rådet förs diskussioner om vilka konsekvenser skillnaderna i kostnadsberäkningarna 
kan få. 

 

Ärendet föranleder inget beslut i rådet. 

 

____ 
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Hälsingerådet 

2012-01-18 
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Utdragsbestyrkande: 

   Delges: 

 
 

Hr § 10 

Avgiftsfri kollektivtrafik för ungdomar i länet 

Vid sammanträde med Hälsingerådet den 14 december 2011, § 67 beslutade rådet  att 
uppdra till samordnaren att tillskriva landstinget Gävleborg  i frågan om avgiftsfri 
kollektivtrafik för ungdomar. En skrivelse undertecknad av samtliga KS-ordföranden i 
landskapet skall skickas till landstinget Gävleborg. 

Skrivelsen redovisas för rådet. 

 

Ärendet föranleder inget beslut i rådet. 

____ 



Protokoll 16 (19) 

Sammanträdesdatum 

Hälsingerådet 

2012-01-18 
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sign: 

Utdragsbestyrkande: 

   Delges: 

 
 

Hr § 11 

Svar ang 2011/§56, Uppföljning av möte med turismen 2011-10-03 

Hälsingerådet beslutade 2011-10-26, § 56 att efterhöra hos Region Gävleborg om hur 
regionens samarbete med Hälsingland Turism skall fortsätta kring det bokningssystem 
som Hälsingland Turism utvecklat. 

Regiondirektören har i skrivelse till Hälsingerådet svarat att när det gäller bokningsde-
len i den plattform som finns idag arbetar tre aktörer i regionen med bokningssystemet 
Citybreak. Det är Hälsingland Turism, Gästrikland via Gävle kommun samt Nedre 
Dalälvens intresseförening. Alla parter har uttryckt intresse för samarbete kring detta. 
Region Gävleborgs uppgift är att samordna dessa aktörer för att nyttja de offentliga 
medlen på bästa tänkbara sätt för att nyttja den kompetens som redan finns inom 
respektive organisation och för att anpassa plattformen även till den internationella 
marknaden. Rent systemtekniskt finns inga hinder för att kunna uppnå en optimal 
samordning. 

 

Ärendet föranleder inget beslut. 

 

____ 



Protokoll 17 (19) 

Sammanträdesdatum 

Hälsingerådet 

2012-01-18 
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Utdragsbestyrkande: 

   Delges: 

 
 

Hr § 12 

Överlämnande av blommor till Monica Olsson 

Roland Bäckman tar upp frågan om att överlämna blommor till ledamot Monica 
Olsson, Nordanstigs kommun som ett stöd och omtanke i hennes nuvarande situation. 

Beslut 

Rådet beslutar uppdra till Stig Eng att personligen överlämna blommor till Monica 
Olsson. 

 

 

____ 



Protokoll 18 (19) 

Sammanträdesdatum 

Hälsingerådet 

2012-01-18 
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   Delges: 

 
 

Hr § 13 

Hälsingekommunernas ursprungliga medfinansiering till Hälsingland 
Turism 

Stig Eng initierar frågan om hur det ursprungliga beslutet om hälsingekommunernas 
medfinansiering till Hälsingland Turism var utformat. 

Beslut 

Rådet beslutar uppdra till samordnaren att informera respektive kommun om inne-
hållet i beslutet om hälsingekommunernas ursprungliga medfinansiering till Hälsing-
land Turism. 

 

 

____ 



Protokoll 19 (19) 

Sammanträdesdatum 

Hälsingerådet 

2012-01-18 
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sign: 

Utdragsbestyrkande: 

   Delges: 

 
 

Hr § 14 

Sammanträde med Hälsingerådet i mars 2012 

Enligt de arbetsformer som gäller i rådet skall vartannat sammanträde förläggas till en 
kommun. Förslaget är att sammanträdet med Hälsingerådet den 21 mars 2012 förläggs 
till Hudiksvall. 

Beslut 

Hälsingerådet beslutar att sammanträdet den 21 mars 2012 med rådet förläggs till 
Hudiksvall. 

 

____ 
 
 


