
Hälsingerådet Protokoll

Sammanirädesda tum
20 12-05-15

Plats och tid: Orbaden konferens, Orbaden, kl 17.00-19.00

Förtroendevalda: Beslutande:
Marie Centerwall (s), Bollnäs (ordförande)
Magnus Svensson (c), Söderhamn (vice ordförande), §~ 37-41
Ingvar Persson (m), Bollnäs
Caroline Schmidt (c), Hudiksvall
Mikael Löthstam (s), Hudiksvall
Roland Bäckman (s), Ljusdal
Lars Moln (m), Ljusdal
Monica Olsson (s), Nordanstig
Stig Eng (c), Nordanstig
Yoomi Renström (s), Ovanåker
Hans Jonsson (c), Ovanåker, §~ 37-41
Sven-Erik Lindestam (s), Söderhamn

Övriga deltagare: Nicklas Bremefors, Christer Engström, Bengt Friberg, Margareta
Högberg, Tommy Staaf, Leopold Stoltz, Kerstin Oremark och
Anders Pihlgren

Björn Carlqvist, § 35, Göran Sjöstedt och Katarina Ceder Bång, § 36

Utses att justera: Roland Bäckman

Justeringens plats
och tid:

Underskrifter: 1 Paragrafer:fr4% /W½
Sekreterare: Anders Pihlgren

14C6;V (~ab~&
Ordförande: ,≥9~arie Centerwall

Justerande: Roland Bäckman

Utdrogsbestyrkande:



Hälsingerådet Protokoll

Sammonträdesdottirn
20 12-05-15

Bevis/anslag
Protokollet ärjusterat. Justeringen tillkännagiven genom anslag.

Anslagstid, från och med till och med
2012-05-29 2012-06-12

Förvaringsplats för protokollet
1—Iudiksvalls kommun

Underskrift

r\ndcrs Pihigren

Uldrogsbestyrkonde:



Hälsingerådet Protokoll

Samrnonträdesdafum
20 12-05-15

Innehålisförteckning

§ 33 Föregående protokoll

§ 34 Genomgång av föredragningslistan

§ 35 Avfall Hälsingland

§ 36 Hälsingland Turism

§ 37 IT i Hälsingland

§ 38 Ekonomisk rapport

§ 39 Gemensam social beredskap (socialjour)

§ 40 Millenniekommun

§ 41 Bilaga i Svenska Dagbladet mr Hälsingekommunerna

Juslerondes Utdragsbe~yrkande:
sign:

Delges:



Hälsingerådet Protokoll

Sommantr&Jesdafum
20 12-05-15

§ 33 Föregående protokoll

Föregaencie protokoll fran 2012 03-21 lägges till handlingarna.

Juslerandes Utdrogsbestyrkande:
sign:

Delges:



Hälsinger-ådet Protokoll

Sammantrödesdolurn
2012 05-15

§ 34 Genomgång av föredragningslistan

Beslut

Föredragningslistan godkänns med tillägg av följande ärenden:

• Gemensam social beredskap (socialjout-~

• Millenniekommun

• Bilaga i Svenska Dagbladet för Hälsingekommunerna

Juslerandes Uldragsbestyrkonde:
sign:

Delges:



Hälsingerådet Protokoll

Sammanträdesdotum
20 12-05-15

§ 35 Avfall Hälsingland

Björn Carlqvist , vd för Borab, informerar om att tjänstemännen i styrgruppen för
Avfall Hälsingland vill utreda förutsättningarna för en gemensam avfallshantering i
1-lälsingland. Avfall Hälsingland är ett samarbetsorgan med ett avtaisreglerat samarbete
som har pågått il ½ ar mellan kommunerna i Hälsingland.

Det främsta motivet till att starta en utredning är att kommunernas renhållningsverk
samhet står inför stora utmaningar de kommande aren med hantering av nationella
miljömål (ex biogasprodukdon av matavfall), utveckling av återvinning och återan
vändning samt säkerställande av kompetensförsörjning.

Utredningen kräver i princip alla kommuners deltagande. Om utredningen visar att det
är fördelaktigt med nagon form av gemensam avfallshantering krävs politiska beslut i
kommunfullmäktige.

Beslut

Radet kommer att vid nästa sa:imanträdet den 5 september 2012 behandla fragan om
att utreda förutsättningarna för en gemensam avfallshantering i 1-lälsingland.

Juslerandes Utdragsbestyrkande:
sign:

Delges:

It.



Hälsingerådet Protokoll

Sommcinträdesdotum
20 12-05-15

§ 36 Hälsingland Turism

Ordförande Göran Sjöstedt och verksamhetsansvarige Katarina Ceder Bång, Hälsing
land Turism informerar om verksamheten inom Hälsingland Turism (HT).

Allt fler människor söker information och handlar via nätet. Därför har en strävan från
I—IT:s sida varit att ha en digital plattform för hela landskapets turistiska utbud, som ska
vara användarvänlig, utvecklingsbar och tillgänglig. HT anser det vara viktigt att ha
bokningsbara produkter online. De presumtiva turisterna ska när som helst kunna bo
ka olika destinationer via dator, surfplatta eller mobiltelefon.

Vid bokslut 2011 konstaterades att 1-IT online sålt för över 1,3 mkr. Som en effekt har
1-IT dessutom intäkter för marknadsföringstjänster och rådgivning till turistföretagen
på ca 500 tkr. Förhoppningen 2012 är att försäljningen online ska ha fördubblats.

1-IT har som ambition att fortsätta marknadsföringen av olika turistprodukter i sociala
medier.

Under 2010 hade HT ca 254 000 besökare på sin hemsida och 2011 hade antalet besö
kare ökat till 382 000 besökare. Fram t o m 30 april i ar har antalet besökare uppgatt till
90 000.

HT har beviljats medel fran Region Gävleborg för att arbeta med ett projekt kring
digital innovativ marknadsföring.

Syftet med projektet är att HT vill

• Identifiera digitala destinadoner för valda malgrupper för ökad ~‘dlighet i
erbjudandet.

• Utveckla temasiter för speciella intresseomraden.
o Underlätta ett värdskap i den virtuella säljsituationen genom utvecklande av en

modellbyrå som i sin verksamhet agerar genom sociala medier för att svara på
fragor, stötta kunden i beslutsprocesser och ge förutsättning till försäljning av
dilläggstjänster.

HT vill stödja utvecklingen av Hälsinglands destinationer och turistföretagare inom
områden som teknik, marknadsföring och försäljning på nätet. HT anser att länet har
allt att vinna på att I-lT:s verksamhet med redan implementerad och driftsatt teknik
samt svstemstruktur, användarrutiner mm kring digital marknadsföring och försäljning
tas tiulvara.

Justerondes IJtdrogsbeslyrkonde:
sign:

De~ges:

k’c~~L~



Hälsingeradet Protokoll

Sommonlrädesdatijm
2012-05 15

Beslut

Rådet kommer vid nästa sammanträde den 5 september att behandla frågan om
fortsatt kommunal fmansiering för Hälsinglands Turisms verksamhet.

Juslerondes Uldrogsbestyrkande:
sign;

Deiges:

IIS



Hälsingerådet Protokoll

Sammcintrödesdatum
20 12-05-15

§ 37 IT 1 Hälsingland

Kommunchef Bengt Friberg, Hudiksvalls kommun informerar om att en utredning
kommer att inledas gällande Fiberstaden AB, ett av Hudiksvalls och Nordanstigs
kommuner samägt bolag. Bolaget bedr vet stadsnätsverksamhet i kommunerna sam
tidigt som man sköter IT-driften för de båda kommunernas verksamheter.

Bakgrunden till översynen av IT-verksamheten är dels ekonomiska orsaker, dels svå
righeter att klara övervakad drift 24 timmar per dygn samt sårbarhet vid exempelvis
sjukdom och personalförändringar.

Utredningen syftar till att belysa olika alternativ för den fortsatta IT-driften. Ett alter
nativ är att behålla organisationen i sin nuvarande form, ett annat alternativ är att
upphandla IT-driften eller att söka samverkan med andra.

Inom ramen för Region Gävleborgs verksamhet förs en diskussion om ett samarbete
inom IT-området utifrån Kommunmolnet. Avsikten är att ett s k letter of intent ska
formuleras kring samarbetet.

Friberg uttrycker att hans ambition att initiera frågan om IT vid dagens sammanträde
är om övriga kommuner ställer sig positiva till att den kommande utredningen även
undersöker förutsättningarna till ett närmare samarbete inom IT-området för kom
munerna i 1-lälsingland. För att kunna göra detta behöver den som blir ansvarig för IT
utredningen ta kontakt med övriga hälsingekommuner.

Efter gemensam diskussion ställer sig samtliga positiva till att utredningen även belyser
förutsättningarna för IT-samverkan bland hälsingekommunerna.

Beslut

Rådet uttalar sig positivt till IT-samverkan bland Hälsinglands kommuner.

Jusleroncies Utdragsbestyrkoncle:
sign:

Delges:



Hälsingerådet Protokoll

Sommcinträdesdafum
2012-05-15

§ 38 Ekonomisk rapport

Sarnordnaren Anders Pihlgren redovisar vad som bokförts under perioden 1 januari-
14 maj 2012.

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

Beslut
Rådet beslutar godkänna redovisningen.

Juslerondes Uldragsbestyrkande:
sign:

Delges:



Hälsingerådet Protokoll

Sammanirädesdoltim
201 2-05-15

§ 39 Gemensam social beredskap (socialjour)

Roland Wickman initierar frågan om en gemensam social beredskap för kommunernas
socialtjänst i Hälsingland.

Genom den sociala beredskapen ska allmänheten och andra myndigheter tillförsäkras
att komma i kontakt med socialförvaltningen utanför ordinarie arbetstid (socialjour).

Dec finns idag exempel på kommuner i Sverige som har gått samman för att lösa
socialj our gemensamt.

Beslut
Rådet beslutar att uppdra till kommuncheferna att arbeta vidare med frågan och
redovisa resultatet för Hälsingerådet vid sammanträdet den 5 september 2012.

Justerandes Utdragsbeslyrkonde:
sign:

Delges:



Hälsinger~idet Protokoll

Sornmonträdesdatijm
20 12-05-15

§ 40 Millenniekommun

Yoomi Renström tar upp frågan om att Hälsingland skulle kunna bli ett “Millennie
landskap”. Idag är Ljusdal och Söderhamn Millenniekommun.

Kommuner som arbetar för en bättre värld och för millenniemalen kan få titeln Mil
lenniekommun. Namnet hänger ihop med FN:s s k millenniemal. Att bli en Mulen
niekommun kan ses som en del av kommunens hållbarhetsarbete. Man ser att eko
logisk, social och ekonomisk hållbarhet i ett kommunalt perspektiv inte tar slut vid
kommunens gränser.

Det mesta som Millenniekommuner gör sker på hemmaplan. Kommunernas miljö-
och klimatarbete är ett tydligt exempel på att det lokala och det globala hänger ihop.

Sver ges Kommuner och Landsting (SI<L~ drver projekt “Millenniekommun” och
SIDA finansierar.

Beslut

Rådet beslutar att till hösten bjuda in företrädare för SIC. att informera om projekt
‘Mulen niekommun”.

Juslerondes Utdragsbestyrkande:
sign:

Delges:



Hälsingerådet Protokoll

Sammonträdesdcjtum
201 2-05-15

§ 41 Bilaga i Svenska Dagbladet för Hälsingekommunerna
Roland l3äckman tar upp frågan om det föreligger intresse bland kommunerna i Häl
singland att gemensamt ge ut en s k kundtidning. Bakgrunden är att Bäckman fått en
förfrågan från Svenska Dagbladet (SvD) om Ljusdals kommun är intresserad att ge ut
en kundtidning som bilaga i SvD.

Kostnaden för att ge ut en kundtidning är 40 tkr. 1 detta belopp ingår sex sidor som
utgivaren (kommunen/kommunerna) producerar själv och sex sidor annonser. Kund-
tidningen ingår således som en annonsfinansierad bilaga.

Avsikten är att aktuell kundbilaga i SvD ska medfölja tidningen i hela Sverige.

Lämplig tidpunkt att producera en gemensam kundddning för kommunerna i Hälsing
land skulle vara under varen 2013.

Beslut

Rådet beslutar att uttala sig positivt för en gemensam kundtidning för kommunerna i
1-lälsingland och uppdra till Roland l3äckman att vara kontaktperson i denna fraga.

Justeroncies Utclrogsbestykoncle:
sign:

Delges:


