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§ 1 Föregående minnesanteckningar
Minnesanteckningar från den 11- 12 december läggs till handlingarna.

Justerandes Utdragsbestyrkande:
sign:

De~ges:
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§ 2 Genomgång av töredragningslistan

Hälsingerådets beslut

Föredragningslistan godkänns. Tillägg under § 12 med ärendena:

PA samverkan, information om läget

Utbildningssamverkan i Hälsingland, godkännande av förslag till rekommendation

Skrivelse angaende laxsmolt

Delges:
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§ 3 Uppföljning Leader Hälsingebygden

Ärendebeskrivning

Leader Hälsingebygdens verksamhetsledare Lars Norm och LAG:s vice ordförande
Hans Lindstedt informerar Hälsingerådet om verksamheten och de likviditetsproblem
man star inför genom att programperioden börjar närma sig sitt slut.

Programtiden för Leaderprojekt inom Landsbygdsprogrammet avslutas formellt
innevarande år. Konkret innebär det för projekt Leader Hälsingebygden att 2014 blir
genomförandeår och att arbetet avslutas år 2015. Ett nytt program är aviserat till år
2013, men mycket talar för att det nya programmet inte kommer igang förrän år 2015.

Leader star för “länkar mellan atgärder för att utveckla landsbygdens ekonomi”.

Metoden utvecklades av EU och används som en del i Landsbygdsprogrammet 2007-
2013 (axel 4) med stöd från bl.a. EU:s jordbruksfond för utveckling av landsbygden.

Leaders idé är att ett gemensamt lokalt ansvar med samarbete mellan samhällets
sektorer är den bästa grunden för en långsikdgt hållbar utveckling.

Leader arbetar genom s.k. trepartnerskap mellan ideell, privat och offentlig sektor.

Hittills har Leader Hälsingebygden medverkat till följande projektstöd:

Projekt antal Max stöd/projekt

94 25 000 Sek

28 10000Sek

74 2Mkr

Ca 30 % av beviljade projekt är ännu inte slutredovisade. Omslutningen för Leader
Hälsingebygden är 87,7 Mkr. För att Leader Hälsingebygden ska kunna hålla sin
likviditet behövs tillskott från kommunerna under en övergångsperiod. Önskemålet
från Leader Hälsingebygden är därför att kommunerna budgeterar samma belopp för
år 2014 som för år 2013. Denna princip användes även under förra perioden.
Beloppen avräknas sedan för i ett ev. nytt projekt eller aterbetalas.

Leader Hälsingebygden vill nu besöka landskapets kommunstyrelser och efterfrågar
kontaktpersoner och tidpunkt för besök. Leader Hälsingebygden vill vid sina besök

Justerondes
sign:

Utdrogsbestyrkande:

Delges:
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efterhöra viljan till ytterligare en Leaderperiod. Kontaktpersonernas uppdrag blir att
vara:

• Medarrangör vid mobiliseringsmöten

• Föredragande vid ekonomiärenden

• Övriga kommunkontakter

Hälsingerådets beslut

Hälsingerådet tackar för informationen

Justerandes Utdrogsbestyrkande:
sign:

Delges:
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§4 Hälsingerådets information, webb

Ärendebeskrivning
Under Hälsingeradets seminariedagar den 11-12 december diskuterades hur
information om Hälsingekommunernas samverkan kan spridas så att den kommer
förtroendevalda, anställda och kommuninvånare till del. En av de saker som togs upp
var utformningen och åtkomsten av den webbaserade informationen. Idag återfinns
Hälsingeradets hemsida i en fil under Hudiksvall kommuns hemsida och är på det
sättet relativt undanskymd. Det kan vara aktuellt att utveckla en egen domän för
Hälsingerådet, som alla kommuner kan länka till.

Hälsingerådets beslut

Till Hälsingeradets samordnare uppdras att i samråd med kommunernas informatörer
hitta lösning som underlättar åtkomst och utvecklar den webbaserade informationen
om Hälsingeradets verksamhet.

Justerandes Utdragsbestyrkande:
sign:

Delges:
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§ 5 Intrastrukturpropositionen - åtgärdsplanering

Ärendebeskrivning
Under hösten 2012 presenterade regeringen sin infrastrukturproposition, som
utarbetats utifrån den kapacitetsutredning som Trafikverket tagit fram. Några större
omnämnanden om satsningar i Gävleborg och Hälsingland framgar inte av dessa
förslag. Regeringen har i december 2012 uppdragit till Trafikverket och de regionala
planupprättarna att ge förslag till atgärdsplanering.

Trafikverket ska redovisa sitt förslag till nationell plan den 13 juni i ar och samtidigt
ska förslaget remitteras. Remisserna ska besvaras till departementet senast den 1
oktober. 1 regeringsuppdraget inför åtgärdsplaneringen nämns farleden till Gävle hamn
som angelägen satsning. Regeringen vill även att Trafikverket beaktar möjligheterna till
tidigareläggning av objekten E 4 Kongsberget — Gnarp och riksväg 56, Valsjön —

Mackmyra till 2014. Regeringen säger att Ostkustbanan Gävle — Sundsvall är hårt
belastad kapacitetsmässigt och att prognoserna tyder på ytterligare
kapacitetsutnyttjande när trafiken på Botniabanan och Ådaisbanan är fullt utbyggd.
Trafikverket bör utreda vilka åtgärder, utöver de som finns i gällande plan fram till ar
2021 som effektivt kan motverka den allt mer trängda kapaciteten på banan.

Särskilt att notera om länsplanerna:

- Länsplaneupprättarna Q~egion Gävleborg) ska redovisa remitterade och
sammanställda förslag till regeringen senast den 16 december 2013.

- Ekonomiska ramarna är 921 Mkr för åren 2010 -2021 samt preliminärt 307
Mkr åren 2022 — 2025.

- Samma övergripande direktiv och ställningstaganden ges som för den
nationella planen.

- Regionala utvecklingsstrategier är av särskild betydelse.

- Analys av samhällsutvecklingen utgör underlag.

Region Gävleborg planerar prelimli ärt att remissbehandla förslag till ny Länsplan 1/8
— 30/9 2013. Bl a med anledning av detta arbetar Region Gävleborg för närvarande
med Transportsystemanalys.

Justerandes Utdragsbestyrkande:
sign:

Delges:



Hälsingerådet Protokoll

Sommantrödesdotum
2013-01-16

Hälsingerådets beslut
Hälsingerådet tackar för informationen och bjuder in infrastrukturstrateg Göran Unger
att delta och informera Hälsingeradet om Region Gävleborgs pågaende arbete med
infrastruktur och kommunikationer vid nästa sammanträde den 27 mars.

Justerandes Utdragsbestyrkande:
sign:

Delges:
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§ 6 Uppföljning av seminariedagarna den 11 -12 december

Ärendebeskrivning
Ordförande återförde information kan de överläggningar som fördes den 11 — 12
december 2012. Hälsingerådets verksamhetspian uppdaterades och det kunde
konstateras att insatser efter verksamhetsplanen utförts förutom inom
infrastrukturomradet, där Stambanan och Ostkustbanan särskilt apostroferats.

Vad som görs och planeras kommer att behandlas vid nästa sammanträde.

Samverkansområden för hälsingekommunerna kommenterades.

Hälsingerådets beslut
Hälsingerådet tackar för informationen och tar åter upp ärendet vid senare tillfälle.

Justerandes Utdragsbestyrkande:
sign:

Delges:
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§ 7 Hälsingegårdar

Ärendebeskrivning
Hälsingerådet behandlade ärende om Hälsingegardar vid sammanträde den 2012-09-05

§ 50 och 2012-10-31 ~ 63. Region Gävleborgs styrelse har behandlat frågan och är
beredd att utforma ett projekt för utvecklings och tillväxtarbetet kring Hälsingegårdar.
Regionförbundet avser att pabörja arbetet med en förstudie.

Samordnare Kerstin Oremark, som fått Regionförbundets uppdrag att utföra
förstudien ger en lägesbild.

Förstudien ska presenteras för Regionstyrelsen den 25/1 2013.

Förstudien har sin utgangspunkt i genomgång av tidigare projekt och slututvärderingar
samt samtal och sammanträffanden med olika intressenter.

1-lälsingerådets beslut
Hälsingerådet tackar för informationen.

Justerandes Utdragsbestyrkande:
sign:

Delges:
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§ 8 Polisbemanningen i landskapet

Ärendebeskrivning

Polisbemanningen i landskapet har, särskilt under sommaren, upplevts besvärande lag.
Oron har varit stor pa 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 också skrivits ett
flertal artiklar, insändare och ledare i hälsingetidningarna om förhallandena.
Riksdagsledamoten Elin Lundgren (s) har interpellerat justitieminister Beatrice Ask i
ärendet. Ärendet behandlades senast vid Hälsingerådets sammanträde den 31/10 -12.

Polisstyrelsens ordförande Ingemar Waern, länspolismästare Christina Forsberg och
operative chefen Stefan Hall besökte då Hälsingeradet och informerade om den
verksamhet som pågår och de förhållanden som rader. En omfattande strukturöversyn
har inletts för att uppnå tydligare styrning och ledning samt ökad flexibilitet. Arbetet
kommer att fullföljas genom den nya organisation som väntas träda i kraft fr.o.m. år
2015. Polisledningen berörde 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.

Hälsingerådet tillskrev med anledning av detta Rikspolisstyrelsen och regeringskansliet,
Justitiedepartementet angående behov av aterinförande av polisutbildning i
Hälsingland.

Rikspolisstyrelsen hari brev från den 20/12 2012 hänskjutit frågan till
Polismyndigheten i Gävleborgs län, som i sin skrivelse den 7/1 2013 anger att mani
dagsläget avfärdar återinrättandet av distansutbildning. Detta mot bakgrund av att
Rikspolisstyrelsen strax före jul erhållit direktiv från regeringen att se över
polisutbildningen. Polisutbildningen i Sörentorp läggs ned och istället ska utbildningen,
likt den i Växjö och Umeå ske under ledning av ett universitet eller högskola i
Stockholmsområdet.

Regeringskansliet har ännu inte meddelat svar.

Hälsingerådets beslut

Hälsingerådet avvaktar frågan, som åter ska aktualiseras senare.

Justerorides Uldrogsbestyrkonde:
sign:

Delges:
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§ 9 Ekonomisk rapport
Samordnaren Kerstin Oremark redovisar preliinli än bokslut för år 2012. Enligt
prognosen kommer årets resultat att vara 28,5 kkr och den utgaende balansen 46,7 kkr.

Hälsingerådets beslut
Hälsingerådet godkänner redovisningen.

Justerondes Utdrogsbestyrkonde:
sign:

Delges:
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§ 10 Attest och firmateckning

Hälsingerådets beslut
Hälsingerådets firma tecknas var för sig av Hälsingeradets ordförande Marie
Centerwall, vice ordförande Magnus Svensson och samordnare Kerstin Oremark

Generell attesträtt delegeras till samordnare Kerstin Oremark, ekonom Bertil
Westerberg och kommunchef Bengt Friberg.

Jusferandes Utdragsbestyrkande:
sign:

Delges:
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§ 11 Val av revisorer

Hälsingerådets beslut
Till revisorer att revidera Hälsingerådets räkenskaper utses ekonomichef Nils-Erik
Nilsson, Ovanåkers kommun och ekonomichef Staffan Lindwall, Hudiksvalls
kommun.

Justerandes Utdrogsbestyrkande:
sign:

Delges:

42d~
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§ 12 Övriga frågor
PA-samverkan
Ärendet har tidigare behandlats vid sammanträden 2011-09-07 ~ 37, 2012-01-18 § 5
samt 2012-09-05 § 44 samt 2012-10-31 § 59. PwC har utarbetat slutrapport som
delgivits Hälsingeradets ledamöter.

På kommunchefernas förslag rekommenderade Hälsingerådet varje kommun att
besluta om sitt intresse av att samverka i gemensam PA/HR- funktion.

Kommunernas ställningstagande redovisas vid Hälsingerådets sammanträde i mars ar
2013.

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

Ärendet är för närvarande under behandling i kommunerna.

Justerandes Utdragsbestyrkonde:
sign:

Delges:
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Samrna n trädesda t u rn
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Utbildningssamverkan i Hälsingland
Vid Hälsingeradets sammanträde den 16 maj 2012 genomfördes seminarium om
utbildningssamverkan. En avsiktsförklaring skickades till kommunerna för behandling.

Ovanåkers kommunstyrelse har meddelat att kommunen i dagsläget inte ställer sig
bakom förslag till samverkan där kommunalförbund används som tänkbar
organisationsform. Övriga kommuner har tillstyrkt avsilctsförklaringen.

Hälsingerådet beslutade den 12-09-05 § 48 samt 12-10-31 § 60 att ge
kommuncheferna i uppdrag att arbeta vidare i avsiktsförklaringens anda, samt att
arbeta fram en tänkbar organisationsmodell till fördjupad samverkan som redovisas pa
Hälsingeradets sammanträde den 31 oktober.

På konmuinchefernas förslag rekommenderar Hälsingerådet Hälsinglands kommuner
att bilda ett kommunalförbund för gymnasie- och vuxenutbildningsverksamheten i
landskapet. Den kommun eller de kommuner som inte önskar ansluta sig till
kommunalförbundet erbjuds att samverka via avtal. Kommunerna förutsätts fatta
inriktningsheslut, som kan redovisas vid Hälsingerådets sammanträde i mars ar 2013.

Kommuncheferna gavs vid sammanträdet i oktober § 60 i uppdrag att utforma förslag
till kommunernas fullmäktige. På förslag från kommuncheferna beslutar Hälsingerådet

Hälsingerådets beslut
Hälsingeradet rekommenderar att följande beslut tas i de kommuner som avser att gå
vidare med samverkan inom gymnasie- och vuxenutbildning:

- XX.— kommun har avsikten att medverka i bildandet av ett nytt
kommunalförbund, Hälsinglands utbildningsförbund. Syftet är att kommunen
efter bildandet överlåter kommunens gymnasie- och vuxenutbildning till
kommunalförbundet.

Detta innebär att:

- De kommuner som önskar medverka i bildandet av kommunalförbundet
meddelar detta till Hälsingeradet senast under mars 2013.

- Deltagande kommuner tillsätter en projektledningsgrupp för genomförande av
orgarjisationsförändringen och utser styrgrupp med två förtroendevalda från

Justerancies Utdragsbestyrkande:
sign:

Delges:
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varje kommun.

- Till kommuncheferna i deltagande kommuner uppdras att bemanna projektet.
Uppdraget redovisas senast 2014-03-31.

- Deltagande kommuner är beredda att ta ett kostnadsansvar för det
planeringsarbete som krävs för genomförandet.

- 1 samband med att kommunalförbundets verksamhet startar upphör
HälsingeUtbildning ekonomisk förenings verksamhet. Föreningens verksamhet
övertas av konimunalförbundet.

- Kommuner som överlämnar sin gymnasie- och vuxenutbildningsverksamhet
till kommunalförbundet förbinder sig att initialt första året avsätta medel
motsvarande kommunens nettokostnad för verksamheten året innan
överlämnandet.

- Verksamheten ska bedrivas med högt ställda krav på kvalitet, men samtidigt
mer ekonomiskt effektivt och mer rationellt än för närvarande.

- Kommunalförbundets verksamhet ska vara i drift fr.o.m. 2015-07-15.

- Den kommun eller de kommuner som inte önskar ingå i kommunalförbundet
erbjuds samverka via avtal.

.Justerondes Uldragsbestyrkonde:
sign:

Delges:

fl
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Laxsmolt
Kommunstyrelsens ordförande i Söderhamn, Sven-Erik Lindestam, föredrar ett förslag
till skrivelse angående EU:s förslag att upphöra med utsiittning av laxsmolt i reglerade
älvar.

Hälsingerådets beslut
Skrivelsen, som eventuellt kan komma att tillföras ytterligare argument, under tecknas
av samtliga KS-ordförande i Hälsingland och översänds till berörda instanser.

Justerandes Utdragsbestyrkande:
sign:

Delges:


