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Plats och tid: Hälsinglands Museum, Hudiksvall, kl 09.00-14.15 

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 
Karin Jansson (mp), Ljusdal 
Monica Olsson (s), Nordanstig 
Stig Eng (c), Nordanstig 
Håkan Englund (s), Ovanåker, §§ 15-20 
Hans Jonsson (c), Ovanåker, §§ 15-20 
Sven-Erik Lindestam (s), Söderhamn 
  
 

 
 
 

 
Övriga deltagare: Nicklas Bremefors, Christer Engström, Bengt Friberg, Margareta 

Högberg, Tommy Staaf, Leopold Stoltz och Anders Pihlgren. 
 
Malin Ängerå och Thomas Norgren, § 17, Sten Bunne och Gunilla 
Stenberg, § 19, Bahram Moshfegh, Håkan Attius och Ulf Larsson, § 
20. 
 
 
 

 
Utses att justera:  Sven-Erik Lindestam 
 
Justeringens plats 
och tid:   

Underskrifter:  Paragrafer: 15-32 

Sekreterare: Anders Pihlgren 

Ordförande: Marie Centerwall 

Justerande: Sven-Erik Lindestam   
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Bevis/anslag 
Protokollet är justerat. Justeringen tillkännagiven genom anslag. 

Anslagstid, från och med till och med 
2012-04-04 2012-04-18 

Förvaringsplats för protokollet 
Hudiksvalls kommun 

Underskrift 

 Anders Pihlgren 
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§ 15 Föregående protokoll 

Föregående protokoll från 2012-01-18 lägges till handlingarna. 

 

____ 
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§ 16 Genomgång av föredragningslistan 

Beslut 

Föredragningslistan godkänns med tillägg av följande ärenden: 

• Kapacitetsutredningen 

• Nästa sammanträde med Hälsingerådet 

• Länets IT-strategi 

• Landshövdingens 60-årsdag 

 

 

____ 
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§ 17 HälsingeUtbildning 

Malin Ängerå, ordförande för HälsingeUtbildnings styrelse och Thomas Norgren, 
representant för HälsingeUtbildnings styrgrupp informerar om HälsingeUtbildnings 
(HUTB) verksamhet. 

HUTB är ett samarbete mellan samtliga hälsingekommuner med uppgift att bedriva 
utbildningar för ungdomar och vuxna. Samarbetet spänner över både gymnasieutbild-
ning, högskoleutbildning och andra eftergymnasiala utbildningar. Utbildningarna sker 
på ett flexibelt sätt i form av distansutbildning eller lokalt på lärcentra. 

Samarbetet bedrivs i form av en ekonomisk förening, och leds av en politisk styrelse 
med stöd av en styrgrupp bestående av tjänstemän från kommunernas utbildnings-
organisationer. Styrgruppens uppgift är bl a att rapportera aktiviteter och resultat till 
styrelsen, sprida information om HUTB i respektive kommun.  

HUTB har under årens lopp bedrivit omfattande utbildningar finansierade med medel 
från EU:s strukturfonder, ca 100 mkr, idag handlar det främst om utbildningsområden 
som gymnasieutbildning, vuxenutbildning, vårdcollege, teknikcollege och yrkeshög-
skola Hälsingland.  

HUTB har under en tid arbetat med en vision för sin fortsatta verksamhet med fråge-
ställningar som hur den gemensamma styrkan skall kunna tillvaratas, vilken framtida 
inriktning HUTB skall ha, synen på samverkan etc. Diskussionerna har utmynnat i att 
HUTB har framfört önskemål om en dialog med Hälsingerådet om sin framtida verk-
samhet. 

 

Beslut 

Rådet beslutar att anordna en gemensam konferens med HUTB den 16 maj 2012 för 
att diskutera HUTBs framtida verksamhet och inriktning. 

____ 
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§ 18 Gymnasiesamverkan Hälsingland 

Vid sammanträde med Hälsingerådet 2011-10-26, § 52 informerade Tomas Hartikai-
nen, då gymnasiechef i Söderhamns kommun, om den pågående gymnasiesamverkan i 
Hälsingland.  

Rådet beslutade då uppdra till två kommunchefer att utarbeta förslag på vilket sätt 
hälsingekommunerna kan gå vidare med gymnasiesamverkan i Hälsingland.  

Vid dagens sammanträde redovisar kommuncheferna Bengt Friberg och Margareta 
Högberg de samverkansformer som kan vara aktuella för den fortsatta gymnasiesam-
verkan i Hälsingland. Sedan 2009 finns ett fördjupat samverkansavtal mellan kommu-
nerna. 

Gemensamma samverkansområden bland kommunerna i Hälsingland är 

- Gemensam antagningsorganisation 

- Nytt samverkansavtal 2011-07-01                                                                           

- Förstahandsmottagning                                                                                      
- Ekonomisk samordning (mot externa anordnare) 

- Hälsingeutbildning ekonomisk förening                                                                                              

- Teknikcollege                                                                                                    
- Lärlingsutbildning                                                                                           
- Vårdcollege                                                                                                     
- Yrkeshögskola Hälsingland      

- Gemensam timplan årskurs 1 

- Specialidrott (av Skolverket godkänd idrottsutbildning) 

De fördjupade samverkansformer som kan vara aktuella är ekonomisk förening och 
kommunalförbund.  

Ekonomisk förening innebär 

• Gemensam ”basorganisation” för planering och administration av nuvarande 
och nya samverkansområden 

• Gemensam projektorganisation för arbete med RUS och EU 2020 
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• Förutsätter     
 - Årlig årsavgift       
 - Konsensus i såväl föreningen som i respektive kommun      

• Styrkor     
 - Finns redan     
 -  ”Ofarlig”     
 -  Lätt att upplösa    
 -  Inget hinder om två eller flera kommuner vill ta ytterligare steg mot gemen-
     sam organisation 

• Svagheter     
 -  Juridiken begränsar vad som kan göras   
 -  Förutsätter konsensus    
 -  Långa beslutsprocesser 

Kommunalförbund innebär    

• Helt gemensam utbildningsorganisation vad gäller ledning, styrning, administ-
ration, verksamhetsutveckling etc är möjligt 

• Förutsätter     
 - Årlig medlemsavgift    
 - Respektive kommun beslutar inte längre direkt och suveränt över sin gymna-
   sieverksamhet 

• Styrkor      
 - Tydlig juridik (Egen juridisk person)   
 -  Majoritetsbeslut gäller    
 -  Snabbare beslutsprocesser    
 -  Den enskilda kommunens suveränitet försvinner 

• Svagheter     
 - Omständligt att inrätta och avveckla   
 - Den enskilda kommunens suveränitet försvinner  
   

Beslut      

Rådet beslutar att frågan om samverkansformer för gymnasieutbildning i Hälsingland  
tas upp vid den gemensamma konferensen med HUTB den 16 maj 2012. 
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§ 19 Kulturplan Gävleborg 

Vid sammanträde med Hälsingerådet 2011-12-14, § 60 beslutade rådet att uppdra till 
kommuncheferna att gemensamt bereda den remiss om regionens kulturplan som 
landstinget kommer att skicka till kommunerna under första delen av januari 2012. 

Verksamhetschef Sten Bunne, Hudiksvalls kommun redogör för förslag till remissvar 
över den regionala kulturplanen ”Livskraft”. Museichef Gunilla Stenberg, Hälsinglands 
museum redovisar Hälsinglands museum synpunkter på kulturplanen.  

Beslut 

Rådet beslutar anta förslag till remissvar över regionens kulturplan som sitt och 
överlämna det till Landstinget Gävleborg, nämnden för tillväxt och regional 
utveckling. 

Rådet beslutar att ställa sig bakom de synpunkter som Hälsinglands Museum har 
anfört över regionens kulturplan. 

 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
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§ 20  Klimatneutralt och konkurrenskraftigt X län 2050 

Bahram Moshfegh, Håkan Attius och Ulf Larsson, Högskolan i Gävle informerar om 
projektet ”Klimatneutralt och konkurrenskraftigt X län 2050”. Projektet syftar till att ta 
fram en metodik för att minska utsläppen av koldioxid, som kan tillämpas inom 
industrin, transport- och fastighetssektorerna för omställning till ett hållbart samhälle. 
Projektet startade 2011 med stöd från Länsstyrelsen Gävleborg och Region Gävleborg. 

Projektet är ett samarbete mellan Länsstyrelsen Gävleborg, Gävle Energi, Högskolan i 
Gävle, Linköpings universitet, Blekinge tekniska högskola och Zuyd university i 
Holland. 

Det speciella för projektet är att man använder backcasting, en metod där man börjar 
med att beskriva målet, och sedan räknar bakåt hur man skall nå dit. Det innebär att 
utgå från den framtid som man vill ha. 

Länsstyrelsens klimat- och energimål innebär att Gävleborgs län skall vara klimatneu-
tralt 2050. Varje länsinvånare skall då bidra med högst två ton växthusgaser och år. I 
den siffran ingår inte utsläpp som importen orsakar. I dag släpper genomsnittsgävle-
borgaren ut sju ton koldioxid per år. 

Till 2020 skall energianvändningen i Gävleborg vara 25 procent effektivare, produk-
tionen av förnybar energi skall öka med minst 5 000 GWh, andelen förnybar energi 
skall vara minst 85 procent av den totala energianvändningen. Andelen förnybar energi 
i transportsektorn skall 2020 vara minst 20 procent. 

EU har som mål att reducera energianvändning och koldioxidutsläpp med 20 procent 
fram till 2020. Ett av de prioriterade områdena för att nå de uppställda målen är ener-
gieffektivisering i byggnader. Förbättringen kan uppnås genom en kombination av ny 
teknik både på byggnads- och systemnivå.  

Idag kommer hälften av energin i länet från biobränsle, men samtidigt har länet en 
mycket stor andel industriell energianvändning. Länet kommer därför att få svårare att 
uppnå de av EU uppsatta målen avseende industriella energieffektiviseringspotentialer. 

Vad som krävs för att åstadkomma en effektivare energianvändning är bl a långsiktig-
het i politiken, nytänkande, ny teknik och innovationer. 

När den första preliminära visionen har formulerats i projektet vidtar nästa steg. Då 
skall visionen förankras i länets tio kommuner och i olika företag i länet, för det är 
tillsammans med dem som projektet skall ta fram olika strategier för att nå målet. 

Ärendet föranleder inget beslut i rådet. 
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§ 21 Presentation av Hudiksvalls kommun 

Kommunchef Bengt Friberg, Hudiksvall informerar om att Hudiksvalls kommun har 
inlett ett visionsarbete med utgångspunkt från vad begreppet ”Glada Hudik-andan” 
står för. Man har bl a konstaterat att begreppet förknippas med positivt värdeladdade 
ord som bl a gästfrihet, glädje och omtanke. I arbetet med visionen har man också 
diskuterat utifrån ett värdegrundsperspektiv och den mångfald som idag finns repre-
senterad i samhället.  

I värdegrundsarbetet har man velat ta tillvara det arbetet som Glada Hudik-teatern 
bedriver. I samarbete med Hälsingland museum har Hudiksvalls kommun anordnat 
utställningen ”Lika och Unika”, som nu visas på Hälsinglands museum. Det är en 
utställning om värdegrunder utifrån Glada Hudik-teaterns arbete med funktionshind-
rade och teater.  

Rådet får information om utställningen ”Lika och Unika”. 

 

Ärendet föranleder inget beslut. 
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§ 22 Verksamhetsberättelse 2011 

Föreligger förslag till verksamhetsberättelse för Hälsingerådet för år 2011. 

 
Beslut    

 
Rådet godkänner förslag till verksamhetsberättelse för år 2011 och överlämnar verk-
samhetsberättelsen till landskapets kommuner. 
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§ 23 Bokslut 2011 

Rådet får en presentation av verksamhetens intäkter och kostnader för räkenskapsåret 
2011. Balansräkningen visar på ett eget kapital på 18 168 kronor att överföras till år 
2012 

 

Beslut 
 

Rådet godkänner bokslutet för år 2011 och överlämnar bokslutet till landskapets 
kommuner. 



Protokoll 14 (22) 

Sammanträdesdatum 

Hälsingerådet 

2012-03-21 

 

 

Justerandes 
sign: 

Utdragsbestyrkande: 

   Delges: 

 
 

§ 24 E-tjänster i Bollnäs och Söderhamns kommuner 

Kommunchef Margareta Högberg, Söderhamn informerar om ett gemensamt projekt 
kring e-tjänster som bedrivs i Bollnäs och Söderhamns kommuner. 

Kommunernas gemensamma projekt drog igång under 2011. Tanken är att utöka 
servicen för medborgarna samtidigt som det ger en tidsvinst för kommunerna när det 
kommer till handläggning.  

Kommunerna har tagit fram en gemensam tjänsteplattform och applikation men 
tjänsterna är anpassade till respektive kommun. 

Fokus har legat på att ta fram e-tjänster som så många medborgare som möjligt har 
nytta av. Skolan är ett av dessa områden.  

Även inom kultur- och fritidssektorn väntar flera nya e-tjänster på att lanseras. Ett 
exempel är att det skall gå att boka lokaler och betala för det på samma ställe. Allmän-
heten kommer också att kunna lämna synpunkter och skrivelser till kommunerna i de 
nya e-tjänsterna. Längre fram planeras det också för mer avancerade tjänster.  

En gemensam projektledare ansvarar för arbetet. 

I både Söderhamn och Bollnäs kan många av de tryckta blanketterna vara på väg bort. 
Istället skall invånarna kunna utföra sina ärenden via nätet.  

Samtidigt är systemet utformat så att andra hälsingekommuner skall kunna ansluta sig.  

 

Ärendet föranleder inget beslut 

 

____ 
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§ 25 Skrivelse om flygplatsen i Söderhamn 

Stefan Karlsson, Söderhamn har i skrivelse till Hälsingerådets ordförande presenterat 
olika förslag till turistsatsningar i Hälsingland utifrån att Helsinge Airport åter skulle 
öppnas och drivas av Söderhamns, Bollnäs, Ljusdals och ev Hudiksvalls kommuner. 

Förslag till svar på skrivelse 

Samordnarens tjänsteutlåtande 

”Du ska ha stort tack för Ditt brev med förslag till hur vårt landskap kan utvecklas. 
Det är verkligen glädjande med engagemang och nya idéer. Det är dock nödvändigt att 
de också följs upp av entreprenörer och företagare som kan genomföra affärsidéerna 
och göra ”business” av dem. 
 
Söderhamns kommun har under flera år försökt att underhålla den tidigare flygflot-
tiljen för att kunna etablera ny verksamhet, men flygplatsen är nu dock avregistrerad. 
Kommunen har tidigare avsatt ca 4,1 Mkr årligen, vilket tillsammans ger en kommunal 
satsning på drygt 60 Mkr över åren för att möjliggöra ny verksamhet. Vi förstår av 
brevet att Du anser att de satsningar som gjorts inte varit tillräckligt bra, men det är 
dock sådana satsningar som en kommun kan göra. Tyvärr har inte ny affärsverksamhet 
etablerats i den utsträckning som hade kunnat vara fallet med hänsyn till den goda in-
frastruktur som fanns tillgänglig.  
 
Kommuner får inte gå in i projekt som är ren affärsverksamhet, och det får vi nog 
anse att de turistprojekt Du föreslår är. Kommuner kan dock, som nämnts, gå in och 
ge stöd i form av olika infrastruktursatsningar som gynnar företagande och utveckling 
rent allmänt. Det har också Söderhamn gjort när det gäller Helsinge Airport. Vad som 
kan göras är att Hälsingerådet beslutar överlämna Ditt brev till Region Gävleborg, som 
driver turistprojektet ”Nu kör vi”.”  
 
Beslut 

Rådet beslutar antaga upprättat förslag till svar på skrivelse från Stefan Karlsson. 

 
 
____ 
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§ 26 Val av ordförande för Hälsingerådet 2012 

 
Beslut 
 
Rådet beslutar att Marie Centerwall, kommunstyrelsens ordförande i Bollnäs kommun, 
samt Magnus Svensson, Söderhamns kommun fortsätter som ordförande respektive 
vice ordförande för Hälsingerådet under 2012. 
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§ 27 Utseende av samordnare för Hälsingerådet fr om 
2012-07-01 

Anders Pihlgren, nuvarande samordnare för Hälsingerådet, slutar sin anställning 2012-
06-30.  

Beslut 

Rådet beslutar att utse Kerstin Oremark som samordnare för Hälsingerådet från 2012-
07-01. 

Rådet ger presidiet i uppdrag att överenskomma om anställningsvillkoren för Kerstin 
Oremark. 
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§ 28 Ekonomisk rapport 

Samordnaren Anders Pihlgren redovisar vad som bokförts under perioden 1 januari-15 
mars 2012. 

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

 

Beslut 

Rådet beslutar godkänna redovisningen. 

 

____ 
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§ 29 Kapacitetsutredningen 

Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att analysera åtgärder för att öka kapacitet 
och effektivitet i transportsystemet. Trafikverket har nu presenterat en remissversion 
av kapacitetsutredningen – för svar senast den 31 mars 2012. 

Samtliga kommuner i landskapet har lämnat yttrande över remiss Kapacitetsutrednin-
gen. Flertalet kommuner har i sina yttranden avstyrkt förslaget om att på vissa sträckor 
överföra persontrafik från järnväg till väg. En sådan utveckling skulle motverka ett 
effektivt resande och en nödvändig regionförstoring.  

Det finns en gemensam uppfattning bland rådets ledamöter att ersätta nuvarande tra-
fikupplägg med regionaltåg mot bussar skulle strida mot ett flertal viktiga samhällsmål, 
t ex fördubblingsmålet 2012 samt innebära en direkt regionförminskning. Med anled-
ning av detta föreslås att kommunstyrelsernas ordförandena i landskapet skriver en 
debattartikel i ärendet.  

Beslut 

Rådet beslutar att uppdra till kommunstyrelsernas ordförandena i rådet att skriva en 
debattartikel om Kapacitetsutredningen att publiceras i landskapets tidningar samt i 
andra media. 
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§ 30 Sammanträde med Hälsingerådet i maj 2012 

Enligt sammanträdesplanen för 2012  skall nästa sammanträde med Hälsingerådet äga 
rum den 23 maj 2012. På grund av att sammanträdet sammanfaller med SKL:s konfe-
rens ”Ordförandedagen 2012 ” föreslås att sammanträdet flyttas. Förslaget är därför 
att sammanträdet med Hälsingerådet flyttas till tisdagen den 15 maj kl 17.00 i Orbaden.  

Beslut 

Rådet beslutar att sammanträdet i maj äger rum den 15 maj 2012 med start kl 17.00 i 
Orbaden. 
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§ 31 Bredbandsstrategi för Gävleborgs län 2012-2020 

Region Gävleborg har tillsammans med Länsstyrelsen Gävleborg utarbetat ett förslag 
till Bredbandsstrategi för Gävleborgs län.  

Förslaget har remitterats till kommunerna och en remisskonferens har arrangerats 
2012-02-15. 

Enligt regeringens bredbandsstrategi bör  

• År 2020 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om 
minst 100 Mbit/s. 

• År 2015 40 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om 
minst 100 Mbit/s. 

• Alla hushåll och företag ha goda möjligheter att använda sig av elektroniska 
samhällstjänster och service via bredband. 

Mål för bredbandsutbyggnaden i länet  

• År 2020 har 95 procent av företagen tillgång till bredband om minst 100 
Mbit/s. 

• År 2020 har 90 procent av hushållen tillgång till bredband om minst 100 
Mbit/s. 

• År 2016 har 60 procent av hushållen och företagen tillgång till bredband om 
minst 100 Mbit/s. 

Kommunchef Christer Engström, Ovanåker uttrycker en oro för att glesbygden i länet 
inte beaktas i tillräcklig utsträckning i bredbandsstrategin, utan att tätorter och mindre 
orter prioriteras. Han föreslår därför att strategin kompletteras med ett tydligt gles-
bygdsperspektiv. 

Förslaget till bredbandsstrategi för Gävleborgs län 2012-2020 kommer att behandlas 
av Region Gävleborgs regionstyrelse kommande fredag, dvs den 23 mars. 

Beslut 

Rådet beslutar att de ledamöter i rådet som också är ledamöter i regionstyrelsen vid 
behandlingen av ärendet ”bredbandsstrategin” yrkar att strategin kompletteras med ett 
tydligt glesbygdsperspektiv. 
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Sammanträdesdatum 

Hälsingerådet 

2012-03-21 

 

 

Justerandes 
sign: 

Utdragsbestyrkande: 

   Delges: 

 
 

§ 32 Landshövdingens 60-årsdag 

Landshövding Barbro Holmberg firar sin 60-årsdag i april med öppet hus på slottet. 
Hon har avböjt presenter, men istället föreslagit att hon hellre ser ett bidrag till en 
flickskola i Tanzania för att ge flickor möjlighet till utbildning. 
 

Beslut 

Rådet beslutar att skänka 1 000 kr - i samband med landshövdingens 60-årsdag - som 
ett bidrag till en flickskola i Tanzania. 

 

____ 
 

 

 

 

 

 

 

 


