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Underskrifter: Paragrafer:
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Ordförande: Marie Centr (s), Bollnäs

Magnus Svensson (c)
Justerande: Söderhamn

1 /‘ Utdragsbestyrkande:
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Sommanträciesdotum
2012-10-31

Bevislanslag
Protokollet ärjusterat. Justeringen tillkännagiven genom anslag.

Anslagstid, från och med 19 till och med 15 december 2012
november 2012

Förvaringsplats för protokollet
Hudiksvalls kommun

Underskrift

Kerstin Oremark

Uldragsbestyrkonde:
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Justerandes Utdragsbestyrkande:
sign:

Delges:



Hälsingerådet Protokoll

Sommanträdesdotum
2012-10-31

§ 56 Föregående protokoll

Protokoll från 2012-09-05 läggs till handlingarna.

Justerondes Utdragsbestyrkande:
sign:

Delges:



Hälsingetådet Protokoll

Samnianträdesdottim
2012-10-31

§ 57 Genomgång av föredragningslistan

Hälsingerådets beslut
Föredragningslistan godkänns. Tillägg under § 66 med ärende: Bärpiockare

Justerondes Utdragsbestyrkande:
sign:

Delges:

kL



Hälsingerådet Protokoll

Sommonträdesdcitum
2012-10-31

§ 58 Polisbemanningen i landskapet

Ärendebeskrivning
Polisbemanningen i landskapet har, särskilt under sommaren, upplevts besvärande låg.
Oron hat varit stor på olika håll och behovet av en polis som i större utsträckning syns
och är tillgänglig, som förebygger brott, utreder, griper skyldiga och bekämpar
brottslighet har påtalats av landskapets förtroendevalda. Det har ocksa skrivits ett
flertal artiklar, insändare och ledare i hälsingetidningarna om förhållandena.
Riksdagsiedamoten Elin Lundgren (s) hat interpellerat justitieminister Beatrice Ask i
ärendet.

Polisstyrelsens ordförande Ingemar Waern, länspolismästare Christina Forsberg och
operative chefen Stefan Hall förklarar situationen och beskriver den verksamhet som
pågår och de förhållanden som råder. Ett stort strukturarbete har inletts för tydligare
styrning och ledning och ökad flexibilitet. Arbetet kommer att fullföljas genom den
nya organisation som väntas träda i kraft fr.o.m. år 2015. Polisledningen berör även
den samverkan som sker med kommunerna i landskapet och ambitionerna att polisen i
utvecklas till Sveriges modernaste myndighet.

Problemen att rekrytera poliser och polisaspiranter till landskapet togs upp. Rådet
framförde sin besvikelse över att den värdefulla distansutbildningen av poliser som
bedrivits i Söderhamn upphört.

Hälsingerådets beslut

Hälsingerådet beslutar att tillskriva rikspolisstyrelsen och regeringskansliet,
justitiedepartementet angående behov av återinförande av polisutbildning i
Hälsingland.

Rådet beslutar även att utforma debattartikel där oron för svårigheter att i framtiden
kunna rekrytera poliser och behovet av polisutbildning, som förläggs till landskapet
beskrivs. Publicering söks i lokalpressen och Dagens Samhälle.

Justerondes Utdrogsbestyrkancie:
sign:

Delges:



Hälsingerådet Protokoll
Sommanträdesdotum
2012 10-31

§ 59 PA-samverkan — slutredovisning av uppdrag

Ärendebeskrivning
Ärendet har tidigare behandlats vid sammanträden 2011-09-07 § 37, 2012-01-18 § 5
samt 2012-09-05 § 44 . PwC har erhåffit uppdraget att utföra översyn av PA
funktionen i hälsingekommunerna och föreslå organisation för samverkan. PwC har
utarbetat slutrapport som delgetts Hälsingerådets ledamöter.

1 utredarnas uppdrag har ingått bl.a. att beskriva pågående samverkan inom de
personaladministrativa funktionerna i kommunerna, analysera strategiska
framtidsfrågor inom HR och särskilt beakta det strategiska arbete som behöver
utvecklas t.ex. kompetensförsörjning, verksamhets- och organisationsutveckling,
arbetsvillkor samt arbetsmiljö och hälsa.

Förslag till beslut
Kommuncheferna har berett ärendet och föreslår Hälsingerådet att:

Var och en av Hälsingekommunerna fattar beslut om sitt intresse av att samverka i
gemensam PA/HR- funktion. Kommunernas ställningstagande redovisas vid
Hälsingerådets sammanträde i mars år 2013.

De kommuner som har intresse av att delta i processen fortsätter efter beslutet arbetet
genom att ta fram en genomförandeplan med tydlig målbild.

Hälsingerådets beslut

Hälsingerådet beslutar enligt förslag.

Mot beslutet reserverar sig Karin Jansson (mp), Ljusdals kommun.

Justerandes Litdragsbestyrkande:
sign:

Delges:



Hälsingetådet Protokoll

Sommonirädesdotum
2012-10-31

§ 60 Hälsingeutbildning

Ärendebeskrivning
Vid Hälsingerådets sammanträde den 16 maj genomfördes seminarium om
utbildningssamverkan. En avsiktsförklaring 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. 1 övrigt har samtliga
kommuner anmält intresse av samverkan i en fastare konstellation.

Hälsingerådet beslutade den 12-09-05 § 48 att ge kommuncheferna i uppdrag att
arbeta vidare i avsiktsförklaringens anda, samt att arbeta fram en tänkbar
organisationsmodell till fördjupad samverkan som redovisas på Hälsingerådets
sammanträde den 31 oktober.

Förslag till beslut
Kommuncheferna har berett ärendet och föreslår Hälsingerådet att:

Hälsinglands kommuner bildar ett kommunalförbund för gymnasie- och
vuxenutbilduingsverksamheten i landskapet. Dem kommun/er som ej önskar ansluta
sig till kommunalförbundet erbjuds att samverka via avtal. Kommunerna förutsätts
fatta inriktningsbeslut, som kan redovisas vid Hälsingerådets sammanträde i mars år
2013.

Kommuncheferna ges i uppdrag att utforma förslag till kommunernas fullmäktige.

Hölsingerådet beslutar

Hälsingerådet beslutar enligt förslag till beslut.

Karin Jansson (mp) Ljusdals kommun, antecknar avvikande mening.

Justerondes Utdragsbestyrkonde:
sign:

Delges:
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Hälsingerådet Protokoll

Sammonfrädesdotum
2012-10-31

§ 61 Bergslagsdiagoncilen
Projektiedare Håkan Bergeå informerar om pågående arbete med Bergslagsdiagonalen.

En ny konsuitrapport för deisträckan Trönölänken är under utarbetande, där målbild
för år 2025 tydliggörs. Håkan Bergeå beskrev rapportens innehåll.

Arbetet med Bergslagsdiagonalen har bedrivits under en 20-årsperiod och flera etapper
har byggts ut och förbättrats bl.a. riksväg 50. Bergslagsdiagonalen har under åren
förlängts söderifrån och sträcker sig numer från Motala till Hudiksvafl. Vägen är i hög
grad belastad av tung trafik, särskilt delen mellan Ovanåkers kommun och södra
Sverige. En viktig förbindelse som fortfarande saknas i det nationella stråket är
Trönölänken, som skulle förbinda Glössbo i Bollnäs kommun med Svalarna i
Söderhamns kommun.

Den nya förbindelsen skulle förkorta resvägen mellan Bollnäs och Hudiksvall med 33
km, från 89 km till 56 km. Förbindelsen skulle på det sättet, förutom den nationella
betydelsen, avsevärt förbättra förutsättningarna för samverkande lokala
arbetsmarknader i landskapet.

Hälsingerådets beslut

Hälsingerådet tackar för informationen.

Justerondes Utdrogsbestyrkande:
sign:

Delges:



Hälsingerådet Protokoll
Scimmonträdesdotum
2012-10-31

§ 62 Omvärldsanalys
1 mars samlades kommunchefer med handläggare för att diskutera analysfrågor inför
tifiväxtarbetet och kommande verksamhetspianering. En sammanfattande PM har
tagits fram. Samordnaren Kerstin Oremark beskriver översilcffigt den analys som
gjorts.

Kommuncheferna har berett ärendet.

Hälsingerådets beslut

Hälsingerådet tackar för informationen och beslutar förlägga nästa sammanträde den
11 - 12/12 tillJärvsö. Dagarna ägnas till arbete med omvärldsanalys och översyn av
Hälsingerådets verksamhetspian. Sammanträdet inleds kl 17.00 den 11 / 12 och avslutas
den 12/12 em.

Justerandes Utdragsbestyrkonde:
sign:

Delges:

11CM



Hälsingerådet Protokoll 12 (15)

Sommonträdesdatum
2012-10-31

§ 63 Hälsingegårdar
Hälsingerådet behandlade ärende om Hälsingegårdar vid sammanträde den 2012-09-05

§ 50. Hälsingerådet beslutade då att ärendet skulle tas upp i varje kommun och att
utsåg samordnaren att representera Hälsingerådet i samverkansgrupper. Ärendet skulle
åter behandlas av Hälsingerådet den 31 oktober tillsammans med förslag hur arbetet
ska bedrivas i fortsättningen skulle då presenteras.

Region Gävleborgs styrelse har behandlat frågan och är beredda att utforma ett projekt
för utvecklings- och tillväxtarbetet kring Hälsingegårdar. Regionförbundet avser att
påbörja arbetet med en förstudie, där särskild vikt läggs på att involvera olika
målgrupper för fortsatt delaktighet. Hälsingerådets samordnare har utsetts att bedriva
förstudien under 2012-11-01—12-31.

Hälsingerådets beslut

Hälsingerådet tackar för informationen och beslutar följa ärendet som åter tas upp på
rådets nästa sammanträde den 12 december. En kortare rapport ska då presenteras.

Justerondes Utdragsbestyrkonde:
sign:

Delges:
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Hälsingerådet Protokoll

Sommonträdesdatum
2012-10-31

§ 64 Budget, finansiering och sammanträdestider för
Hälsingerådet år 2013

Hälsingerådets budget utgår från att varje kommun bidrar med ca 4 kr/invånare.

Förslag till budget om 513 000 sek presenteras (delas ut på sammanträdet).
Finansiering framgår av nedanstående förslag:

Förslag till finansierIng av budget 2013

Befolkning 31/12
2011 FinansIerIng

2183 Bollnäs 26193 105000
2184 Hudiksvall 36784 148000

2161 ljusdal 18974 76000
2132 Nordanstig 9533 38000
2121 Ovanåker 11404 45000
2182 Söderhamn 25334 101 000

Summa 128222 513000

Följande sammanträdestider föreslås för Hälsingerådet år 2013; 16 januari, 27 mars, 22
maj, 4 september, 23 oktober samt 11 december.

Hälsingerådets beslut

Hälsingerådet beslutar enligt förslag.

Justerondes Utdrogsbestyrkonde:
sign:

Delges:



Hälsingerådet Protokoll
Sommontröclesdattjm
2012-10-31

§ 65 Ekonomisk rapport
Samordnaren Kerstin Oremark redovisar det ekonomiska läget för Hälsingerådet enligt
utdelad redovisning.

Hälsingerådets beslut

Hälsingerådet godkänner redovisningen.

Utdrogsbesfyrlcande:Justerandes
sign:

Delges:



Hålsingerådet Protokoll 15 (15)

Sommonträdesdatum
2012-10-31

§ 66 Övriga frågor
Nästa sammanträde äger rum den 11 (kl 17.00) - 12 december cm. i Järvsö

Uppföljning Hälsingeturism

Samtliga hälsingekommuner har beslutat om bidrag för år 2013.

Infrastrukturpropositionen presenterades den 23 oktober.

Tas upp på nästa sammanträde

Kompetensförsörjningsbehov i Hälsingland

Behandlas i särskild ordning vid kommande sammanträde.

Bärplockare

Kommunchef Margareta Högberg, Söderhamn informerade om de kontakter som
skett med bl.a. Region Gävleborg och Region Uppsala. Vid ett möte i Tierp har förslag
framställts att Regionförbunden utformar en gemensam skrivelse till SKL där de stora
problem som förevarit beskrivs. 1 skrivelse tas även frågan upp om SKL kan företräda
regionen i nationella kontakter med bLa. regeringskansliet och eventuellt även på
Europanivå. Behovet av rekommendationer och riktlinjer behöver påtalas.
Kommunerna i länet och i Uppsala län bildar en arbetsgrupp för frågan.

Hälsingerådet uttrycker sitt stöd för åtgärden.

Justerandes Utdragsbestyrkande:
sign:

Delges:


