
Hälsingerådet Protokoll

Sarnmanträciesciatum
2012-09-05

Plats och tid: Gästis, Alfta, Ovanåkers kommun
2012-09-05 kl 09.30 -15.00

Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande:
Marie Centerwali (s), Boflnäs Ersättare
(ordförande) Björn Mårtensson (c), Ovanåker § 50
Magnus Svensson (c),
Söderhamn (vice ordförande)
Ingvar Persson (m), Bollnäs
Caroline Schmidt (c),
Hudiksvall
Mikael Löthstam (s),
Hudiksvall
Roland Bäckman (s), Ljusdal
Monica Olsson (s), Nordanstig
Stig Eng (c), Nordanstig
Yoomi Renström (s), Ovanåker
Hans Jonsson (c), Ovanåker
Sven-Erik Lindestam (s),
Söderhamn

Förhinder anmält av:
Lars Moln (m), Ljusdal

Övriga deltagare: Kjell Öhrström, Bollnäs kommun
Bengt Friberg, Hudiksvalls kommun
Nicklas Bremefors, Ljusdals kommun
Tommy Staaf Nordanstigs kommun
Christer Engström, Ovanåkers kommun
Margareta Högberg, Söderhamns kommun
Kerstin Oremark, samordnare
Torsten Sjöström PwC § 44
Vibeke Sjögren Ottosson § 45
Sven-Åke Thoresen § 50
Lena Landström § 50

Utses att justera: Monica Olsson

Justeringens plats
och tid:

Underskrifter: Paragrafer:

Sekreterare: Kerstin Oremar

Uldrogsbestyrkande:



Hälsingerådet Protokoll

Sommarifrödesdotum
2012-09-05

Ordförande: Marie Centerwall (s), Bollnäs

Justerande: Monica Olsson (s), Nordanstig

IJtdrogsbestyrkande:



Hälsingerådet Protokoll

Sammonträdesdatum
2012-09-05

Bevis!anslag
Protokollet är justerat. Justeringen tillkönnagiven genom anslag.

Anslagstid, från och med till och med
2012-10-01 2012-10-31

Förvaringsplats för protokollet
Hudiksvalls kommun

U nderskrift

Kerstin Oremark

Utdragsbestyrkonde:



Hålsingerådet Protokoll
Sammon trädesdo tum
2012-09-05
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Justerondes Utdrogsbestyrkonde:
sign:

Delges:



Hälsingerådet Protokoll

Sornmonträdesciatum
2012-09-05

§ 42 Föregående protokoll

Protokoll från 2012-05-15 läggs till handlingarna.

Justerondes Utdrogsbestyrkonde:
sign:

Delges:



Hälsingerådet Protokoll
Sommonträciesdatum
2012-09-05

§ 43 Genomgång av föredragningslistan

Hälsingerådets beslut

Föredragningslistan godkänns med tillägg av följande ärende:

Under övriga frågor läggs ärendet: Information om artikel angående infrastruktur.

Justerandes Utdragsbestyrlcande:
sign:

Delges:



Hälsingerådet Protokoll
Sommanträciesdatum
20 12-09-05

§ 44 PA-samverkan — delredovisning av uppdrag

Ärendebeskrivning
Ärendet har tidigare behandlats vid sammanträden 2011-09-07 § 37 och 2012-01-18

§ 5.

PwC har erhållit uppdraget att utföra översyn av PA-funktionen i
hälsingekommunerna. Ärendet utgör en delredovisning. 1 utredningens uppdrag ingår
att beskriva gällande struktur för PA-funktionerna i respektive kommun. Utredaren ska
dessutom beskriva pågående samverkan inom PA-Rinktionerna i respektive kommun
och analysera de strategiska framtidsfrågorna inom HR och därvid ta hänsyn till att det
strategiska arbetet sker utifrån gällande huvudprocesser som kompetensförsörjning,
verksamhets- och organisationsutveckling, arbetsvillkor samt arbetsmiljö och hälsa.

Utredaren ska föreslå:

• Vilka ansvarsområden/processer som ska ingå i en gemensam HR-funktion i
Hälsingland.

• Vilka perspektiv, uppdrag och roller som HR- funktionen ska ha, som t ex
administrativ expert, förändringsledare etc.

• Vilka för- respektive nackdelar det fmns med att ha en gemensam
personalstrateg för samtliga hälsingekommuner

• Hur en gemensam HR- funktion för kommunerna i Hälsingland ska byggas
upp.

• Hur samverkan kan organiseras för att uppnå bästa resultat

• Vilka gemensamma processer, policies/riktlinjer, rutiner m.m. som kan vara
gemensamma för kommunerna.

Utredningen är uppdelad i olika etapper och det är etapp ett som nu redovisas för
Hälsingerådet (bilaga 1). Efter denna redovisning ska utredarna lämna förslag på 3-4
tänkbara modeller att arbeta vidare med.

Hälsingerådets beslut
Hälsingerådet tackar för redovisningen. Ärendet slutredovisas vid Hälsingerådets
sammanträde den 31 oktober i Orbaden.

Justerondes Utdragsbestyrkonde:
sign: _______________________________________________________________

Delges:

tU~t~



Hälsingerådet Protokoll

Sommantrödesdcitum
2012-09-05

§ 45 Fjällvägen - information

Ärendebeskrivning
Projektledare Vibeke Sjögren-Ottosson informerar om projekt Fjällvägen som pågår
mellan åren 2012—2014..

Vägstråket, Tönnebro-Bollnäs-Ljusdal-Sveg.Funäsdalen/riksgränsen, går som en
pulsåder genom Hälsingland och Härjedalen; Fjällvägen.

Projektet fokuserar på att skapa, utveckla och knyta ihop arbetsgrupper som forum för
dialog och innovation. Projektet drivs som ett infrastrukturellt utvecklingsarbete med
samverkan och samarbete som viktiga verktyg. Kommunerna Söderhamn, Bollnäs,
Ljusdal och Härjedalen samt destinationsbolagen iJärvsö, Vemdalen och Funäsdalen
samarbetar med stöd av Region Jämtland och Region Gävleborg och i en nära dialog
med Trafikverket.

Samtliga samverkanspartner poängterar vikten att arbeta för en bättre, säkrare och mer
tillgänglig väg. Det handlar om både akuta åtgärder och åtgärder av mer långsiktig
karaktär, nödvändiga insatser och specifika aktiviteter.

Hälsingerådets beslut
Hälsingerådet tackar för informationen.

Justerondes Utdragsbestyrkonde:
sign:

Delges:

116



Hälsingetådet Protokoll
Samrnanträdesdatum
2012-09-05

§ 46 Hälsingland Turism ekonomisk förening - avtal
Vid Hälsingerådets sammanträde 2012-05-15 beslutades att rådet vid sammanträde den
5 september ska behandla frågan om fortsatt kommunal medfinansiering för
Hälsingland Turisms verksamhet.

Hälsingland Turism ekonomisk förening har i skrivelse den 30 maj ansökt om bidrag
från Hälsinglands kommuner med sammanlagt 1, 5 Mkr per år under åren 2013 -2015.

Föreningen anför i sin ansökan att avsikten är att under de tre kommande åren
fortsätta att utveckla och stödja tillväxt. Det ska ske genom att utifrån kundfokus
vidareutveckla produktportföljen med fler erbjudanden för att underlätta bokning på
nätet. Utveckling ska ske av tjänsteutbud, turistiska produkter och vanimärket
Hälsingland i syfte att skapa attraktion och intresse för landskapet.

Hälsingerådets beslut

Hälsingerådet beslutar att uppmana kommunerna i Hälsingland att fortsätta
finansiera Hälsinge Turism i samma nivå som tidigare under tre år framåt.

Justerandes Utdragsbestyrkaride:
sign:

Delges:

/3C ~)



Hälsingerådet Protokoll 10 (19)

Sommontrödesdotum
2012-09-05

§ 47 Information om Ovanåker

Ovanåkers kommunstyrelseordförande Yoomi Renström och ordförande i Edsbyn
Arena AB, Tomas Zetterqvist informerar om Ovanåkers kommun med särskild
tonvikt på Marknadspian Ovanåker och det Arenabygge som inleddes år 2001 och
som några år senare stod klart. Arenan, som är helt privatägd, har sponsrats av ett
mycket stort antal personer, företag och föreningar. Kommunens insatser består
framförallt av finansiering av isanläggning och omklädningsrum.

Resultatet har blivit bl a att 16 000 gästnätter kunde konstateras förra året liksom att
arrangemang som Champions Cup och World Cup damer kunnat genomföras. Tack
vare arenan har också bandygymnasium kommit till.

De framgångsfaktorer som varit vägledande är:

• Stolthet

• Kärlek till hembygd och bandy

• Ansvar för orten

Hälsingerådets beslut
Hälsingerådet tackar för informationen.

Justerondes Uldrogsbestyrkonde:
sign:

Delges:



Hälsingerådet Protokoll

Sammantrödesdcitum
2012 09-05

§ 48 Uppföljning Hälsingeutbildning - avsiktsförklaring

Ärendebeskrivning
Vid Hälsingerådets sammanträde den 16 maj genomfördes seminarium om
utbildningssamverkan. En avsilctsförklaring har skickats ut till kommunerna för
behandling.

Synpunkter har inkommit från Ovanåkers kommun, som anser att i ett första skede
ska utbildningssamverkan avse enbart specialutbildningar.

Vid kommunchefernas beredning av ärendet påpekas att samverkan inom
specialutbildningarna redan sker.

Hälsingerådets beslut
Hälsingerådet beslutar att ge kommuncheferna i uppdrag att arbeta vidare i
avsiktsförklaringens anda, samt att arbeta fram en tänkbar organisadonsmodell till
fördjupad samverkan som redovisas på Hälsingerådets sammanträde den 31 oktober.

Justerondes Utdrogsbestyrkonde:
sign:

Delges:

/3



Hälsingerådet Protokoll 12 (19)

Sommorilrädesdo tum
2012-09-05

§49 Avfall Hälsingland — gemensam utredning

Hälsingerådet beslutade vid sammanträde 2012-5-15 § 35 att rådet vid nästa
sammanträde skulle behandla frågan om att utreda förutsättningarna för en gemensam
avfallshantering i Hälsingland.

Kommunernas renhållningsverksamhet står inför stora utmaningar de kommande aren
med hantering av nationella miljömål, utveckling av atervinning och återanvändning
samt säkerställande av kompetensförsörjning. Tjänstemännen i styrgruppen för Avfall
Hälsingland tog därför initiativ till förslag att utreda förutsättningarna för gemensam
avfallshantering i Hälsingland.

Ärendet har nu beretts genom beslut i samtliga hälsingekommuner.

Ovanåkers kommunstyrelse har antagit förslaget enligt den reviderade lydelsen

Söderhamns kommunstyrelse har antagit förslaget under förutsättning att följande
ändringar införs: Utredningen ska belysa förutsättningar för (istället för ge
rekommendationer om) gemensam avfallshantering. Politisk styrgrupp tillsätts av
Hälsingerådet (istället för politisk styrgrupp tillsätts i samråd med Hälsingerådet).

Dessutom föreslås att punkt 9 “Rekommendation om gemensam avfallshantering
stryks”

Ljusdals kommunstyrelse: Utredningsdirektiven för utredning av förutsättningar för
en gemensam avfallshantering i Hälsingland godkänns med följande tillägg

• Tillför miljö och klimat som egen punkt under 2 i utredningsdirektivet

• Tillför miljö och klimat som egen punkt under 6 i utredningens direktiv

• Lägg till “och policies” sist i steg 5

Ytterligare redigering behöver göras bl.a. genom att i organisationen för utredningen
utse styrgrupp. Utredningen ska upphandlas enligt LOU.

Hälsingerådets beslut

Hälsingerådet beslutar att en utredning om förutsättningarna för gemensam
renhållningsverksamhet i Hälsingland ska utföras med stöd av extern konsult.
Utredningen redovisas för Hälsingerådet.

Justerondes Utdrogsbestyrkonde:
sign: ______________________________________________________________________

Delges:

htZ L~tM



Hälsingerådet Protokoll 13 (19)

Sommonträdesdotum
2012-09-05

En politisk styrgrupp bestående av Roland Bäckman (s) (sammankallande), Sven-Erik
Lindestam (s) samt Hans Jonsson (C) och en arbetsgrupp bestående av
renhållningsansvariga i hälsingekommunerna tillsätts att leda och följa processen.

Till sammankallande i arbetsgruppen uppdras att i samråd med Inköp Gävleborg
upphandla avfallsutredningen enligt av Hälsingerådets antagna direktiv. Direktiven ska
beakta kommunernas beslut.

Utredningen finansieras inom ramen för kommunernas avfallsverksamhet.

Justerondes Utdrcxgsbestyrkonde:
sign:

Delges:

kL



Hälsingerådet Protokoll 14(19)

Sommon träciesdo tum
2012-09-05

§ 50 Hälsingegårdar
Hälsingegårdarna utsågs i början av juli i år till världsarv av UNESCO. Beslutet
innebär flera olika åtaganden och möjligheter. Det är t.ex. bevarandekrav som
staten/länsstyrelsen ansvarar för, den marknadsföring och det varumärke som Region
Gävleborg förvaltar, kommunernas ansvar som myndigheter samt de privata ägarnas
förutsättningar och önskemål. Här finns också den näringslivspolitiska betydelsen med
möjligheter till utveckling av besöks- och turistmål som omfattar såväl de sju utsedda
gårdarna som alla de hälsingegårdar som inte omfattas av världsarvsförklaringen
C’msen gårdar”).

Ett världsarvsråd med Landshövdingen Barbro Holmberg som ordförande har
formerats och olika roller och uppdrag håller nu på att utkristalliseras. Av särskild stor
vikt är givetvis respekten för de olika gårdarnas ägare och de förväntningar och
förutsättningar som de har. Det fmns goda möjligheter att hämta inspiration och dra
lärdomar utifrån andra världsarv i Sverige och andra länder.

En stor officiell invigning planeras till maj 2013 och därför diskuteras ett tvåårigt
projekt under åren 2013—2014.

Region Gävleborgs Allmänna utskott har vid sammanträde den 15 augusti aktualiserat
frågan om samarbete, ansvarsförhållande, öppethållande m.m. För att behandla dessa
frågor kommer ett möte att anordnas mellan de berörda myndigheterna länsstyrelsen,
landstinget och Region Gävleborg. Även Hälsinglands Museum har en aktiv roll i
planeringsarbetet. De sju utsedda gårdarna ska ses som representanter för även övriga
hälsingegårdar och utgörs av: Kristofers i Stene, Järvsö, Gästgivars i Vallsta, Arbrå,
Jon-Lars i Långhed, Alfta, Pallars i Långhed, Alfta, Fågelsjö gammelgard (Bortomåa),
Los Bommars i Letsbo, Ljusdal samt Erik-Anders i Asta, Söderala

Hälsingerådets beslut

Arbetet bedrivs vidare i den anda som påbörjats. Ärendet tas upp i varje kommun.
Samordnaren utses att representera Hälsingerådet i samverkansgrupper och
återkomma till Hälsingerådet den 31 oktober med rapport med förslag hur arbetet ska
bedrivas i fortsättningen.

Delges:



Hälsingerådet Protokoll
Somrnantrödesdatum
2012 09-05

§ 51 Gemensam social beredskap (socialjour)
Vid Hälsingrådets sammanträde 2012-05-15 § 39 beslutade rådet att uppdra till
kommuncheferna att arbeta vidare med frågan om gemensam social beredskap
(socialjour).

Nordanstig och Hudiksvalls socialjourer samarbetar redan. Ljusdal har hittills avvaktat
samarbete, men socialchefen i Ljusdal har initierat frågan om gemensam upphandling.
Bollnäs och Ovanåker anser inte att frågan är aktuell. Överhuvudtaget anses det svårt
med samarbete inom detta känsliga område. Ofta behövs snabba beslut om insatser
och de kan inte utan vidare beslutas av andra. Den samverkan som sker idag handlar
främst om att hålla aktuella jourlistor för den andra kommunen.

Samordnaren redogör för samverkan som pågår i bI.a. åtta Stockhoimskommuner.

Hälsingerådets beslut

Hälsingerådet beslutar att i nuläget inte gå vidare med samverkan inom social
beredskap, men frågan kan återupptas vid ett senare tillfälle.

Justerondes Utdrogsbestyrkonde:
sign:

Delges:

LLL~



Hålsingerådet Protokoll 16 (19)

Sammontrödesciotum
2012-09-05

§ 52 Gemensam annonsering

Ärendebeskrivning
Vid Hälsingerådets sammanträde den 15 maj § 41 togs frågan om gemensam bilaga i
Svenska Dagbladet upp. Rådet uttalade sig positivt för en gemensam kundtidning för
kommunerna i Hälsingland och uppdrog till kommunstyrelsens ordförande i Ljusdal,
Roland Bäckman, att vara kontaktperson i denna fråga.

Roland Bäckman redogör för ärendet. Bilagan avses distribueras med Svenska
Dagbladets Mälardalsupplaga och kommer att vara annonsfinansierad. Vid lågt intresse
för annonsering läggs bilagan ned. Om bilagan blir 28 sidor eller mer kan tryck ske i
“glansigt papper”.

Hälsingerådets beslut
Hälsingerådet beslutar avvakta med frågan tills vidare. Samordnaren ska i uppdraget
som Hälsingerådets koordinator i Hälsingegårdsarbetet undersöka om gemensam
annonsering kan vara ett verktyg i det arbetet eller om det finns andra angelägna och
lämpliga temaområden.

Justercincies Utdrogsbestyrkonde:
sign:

Delges:



Hälsingerådet Protokoll
Somrnantrödesdotum
20 12-09-05

§ 53 Omvärldsanalys Hälsingland

Ärendebeskrivning
1 mars samlades kommunchefer med handläggare för att diskutera analysfrågor inför
tillväxtarbetet och kommande verksamhetspianering. En sammanfattande PM har
tagits fram. Ärendet tas åter upp Hälsingerådets sammanträde den 31 oktober.

Hälsingerådets beslut

Hälsingeridet tackar för informationen

Justerondes Utdrogsbestyrkande:
sign:

Delges:



Hälsingerådet Protokoll 18 (19)

Sommanträdesdottim
2012-09-05

§ 54 Ekonomisk rapport

Samordnaren Kerstin Oremark redovisar översiktligt det ekonomiska läget för
Hälsingerådet (bilaga 2)

Hälsingerådets beslut
Rådet godkänner redovisningen.

Justerandes Utdragsbestyrkonde:
sign:

Delges:



Hälsingerådet Protokoll 19 (19)

Sommon trädesdo lvm
20 12-09-05

§ 55 Övriga frågor
Landstingets informationsskrivelse angående ungdomskort, landstinget avser
återkomma till kommunerna med inbjudan till dialog.

Polisen har haft en besvärande låg närvaro i landskapet under sommaren. Flera
kommuner har sökt nå kontakt med polisledningen för dialog, men utan önskat
resultat.

Flera kommuner har under sommaren haft besvär med bärplockare som saknat
bostad. Söderhamns kommun har varit i kontakt med Regeringskansliet,
statsrådsberedningen. Söderhamns och Tierps kommuner kommer nu att utvärdera
brister. Frågan tas åter upp till behandling inför nästa säsong.

Bergslagsdiagonalen - Vid nästa Hälsingeråd kommer projektiedare Håkan Bergeå att
medverka och redovisa hur arbetet utvecklats.

Nästa sammanträde sker i Orbaden den 31 oktober.

Artikel om infrastruktur - Hälsingekommunernas kommunstyrelseordförande hade en
artikel införd i hälsingetidningarna den 5 september om behovet av att Regeringen nu
måste prioritera järnvägssatsningar i landskapet. Påtalas behovet av att bevaka
kommande propositioner som har bäring för infrastrukturinsatser och Ten — T-medel.

Hälsingerådets beslut

Hälsinger&det tackar för informationen.

Länspolismästare Christina Forsberg inbjuds till nästa Hälsingeråd den 31 oktober

Justerondes Utdrogsbestyrkonde:
sign:

Delges:


