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Hälsingerådet 2017

Söderhamn

Hälsingerådet 2017

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Marie Centerwall, (S) Bollnäs

Peter Nordebo, (FP) Bollnäs

Olov Nilsson Sträng, Bollnäs

Benny Engberg, (BP) Bollnäs

Mikael Löthstam, (S) Hudiksvall

Majvor Westberg-Jönsson, (S) Hudiksvall

Caroline Schmidt (C) Hudiksvall

Jonas Holm, (M) Hudiksvall

Lars Molin (M) Ljusdal

Sören Görgård, (C) Ljusdal

Markus Evensson, (S) Ljusdal

László Gönczi, (MP)

Monica Olsson, (S) Nordanstig

Stig Eng, (C) Nordanstig

Tor Tolander, (M) Nordanstig

Per Ola Wadin, (L) Nordanstig

Yoomi Renström, (S) Ovanåker

Håkan Englund, (S) Ovanåker

Hans Jonsson, (C) Ovanåker

Jenni Forsblom, (KD) Ovanåker

Sven-Erik Lindestam, ordförande (S) Söderhamn

Maria Lind, (S) Söderhamn

Magnus Svensson, (C ) Söderhamn

Magnus Ludvigsson, (L) Söderhamn

Sex ordinarie sammanträden under 2017
2017-02-15-16 Studieresa till Kommunalförbundet Skaraborg , Skövde
2017-03-15
Järvsöbaden hotell
2017-05-24
Orbaden konferens
2015-08-16
Mellanfjärden, restaurang Sjömärket
2015-10-04
Orbaden konferens
2017-11-29
Alfta Gästis

Kommunchefer
Hälsingekommunernas ledande chefstjänstemän och Hälsingerådets samordnare utgör rådets
tjänstemannaberedningsgrupp. Kommuncheferna 2017:
Anders Johansson

Bollnäs

Bengt Friberg

Hudiksvall

Nicklas Bremefors

Ljusdal

Fredrik Pahlberg

Nordanstig

Christer Engström

Ovanåker

Margareta Högberg

Söderhamn t.om 2017-08-31 därefter Per Granath

Samordnare
Margareta Högberg har varit samordnare för Hälsingerådet.

Revisorer
Åsa Myhrberg och Niklas Bremefors är av Hälsingerådet utsedda revisorer. Ekonomisk redovisning
samt revisonsberättelse biläggs verksamhetsberättelsen.

Hälsingerådets uppdrag enligt stadgarna
Hälsingerådet är en frivillig samarbetsorganisation för Hälsinglands kommuner i form av en ideell
förening för gemensamma strategiska frågor i Hälsingland.
Hälsingerådet har också till ändamål att främja utvecklingen i Hälsingland.

Verksamhetsplan för Hälsingerådet
Hälsingerådets verksamhetsidé är att omvärldsbevaka, opinionsbilda och samverka så att
kommunledningarna får stöd i sitt uppdrag att utveckla kommunerna i Hälsingland.
Verksamhetsplanen är uppbyggd runt delområdena:
- Utbildning
- Verksamhetssamverkan
- Omvärldsanalys
- Näringsliv
-Kultur/Turism
- Infrastruktur

Hälsingerådet värdegrund säger att rådets arbete ska kännetecknas av öppenhet, att Hälsingerådet
och kommunerna i Hälsingland ska vara öppna och ärliga mot varandra. Det betyder att ha
förtroende för varandra och värna om gott samarbete.
Rådet har vid ett flertal tillfällen diskuterat vilka arbetsområden man ska utveckla under perioden
2015 – 2018. Arbetsmarknads- och integrationsfrågor har lagts till i delområdet utbildning.

Delområde Utbildning
Hälsingeutbildning Ekonomisk förening
Samtliga kommuner i Hälsingland är medlemmar i Hälsingeutbildning ekonomisk förening, som bland
annat hanterar Teknikcollege och Vård- och Omsorgscollege. Föreningens styrelse består av politiker
från samtliga kommuner och kommunernas skolchefer utgör styrgrupp. Hälsinglands
utbildningsförbund har en plats som adjungerad i styrelsen.
Hälsingeutbildning ekonomisk förening har genom åren hanterat en rad externt finansierade projekt,
vilka har gynnat och möjliggjort utbildning och utveckling till gagn för Hälsinglands kommuner. Den
ekonomiska föreningens roll är förändrad och dess verksamhetsvolym har minskat. Under 2017 har
resonemang förts om att föreningens uppdrag behöver vidgas, så att man kan hantera ett bredare
spektrum av frågor än rena utbildningsprojekt.
En idé som lyfts i rådet är att den ekonomiska föreningen skulle kunna utvecklas till ett gemensamt
projektkontor för Hälsingland och frågan utreddes i början av året. Resultat av utredningen visade
det i dagsläget saknas legitimitet i kommunerna för ett gemensamt projektkontor. Frågan om att
utvidga ändamålet levde dock vidare och styrelsen för Hälsingeutbildning Ekonomisk förening bad
Hälsingerådet föreslå stadgeförändringar för att öppna upp föreningens verksamhetsområden till att
också omfatta fler områden. Ett arbete har pågått under hösten. I november fattade Hälsingerådet
beslut om att föreslå respektive kommun att bifalla förslag till ändringar av stadgarna innebärande,
dels att verksamhetsområdet breddas, dels att Hälsingerådet från 2019 ska utgöra styrelse för
föreningen.

Arbetsmarknad och integration
Hälsingerådet har under rubriken utbildning lagt till frågor kring arbetsmarknad och integration.
Kommuncheferna gavs ett uppdrag om att utreda kompetenskrav med fokus på yrken inom vård
och omsorg. Konstaterades att det pågående projektet KIVO (Kvalitetssäkrad Inkludering i Vård och
Omsorg svarar mot uppdraget.
Projektledningen i KIVO har för rådet redovisat hur man arbetar för att säkerställa att de
utrikesfödda som ska arbeta i vård och omsorg har tillräckliga språkkunskaper för en säker
vårdinsats. I dagläget är samtliga kommuner involverade i arbetet.
Ett annat uppdrag som gavs var att körkort som förutsättning för arbete. Samtliga kommuner har nu
beslutat om körkortsstipendier, om än i lite olika former.

Delområde Verksamhetssamverkan
PA-samverkan
Under 2017 har ett arbete gällande gemensam upphandling av ett nytt personalsystem påbörjats där
Ovanåker, Bollnäs, Söderhamn och Hudiksvall deltar.

Gemensamt projektkontor
Utredningen gällande ett eventuellt framtida gemensamt projektkontor redovisades under året.
Resultatet visade att det i dagsläget inte är aktuellt med gemensamt kontor. Däremot har samtliga
kommuner beslutat att arbeta utifrån en gemensam projektmodell, (Söderhamns projektmodell).
Ett nätverk har bildats med representanter från kommunerna med syfte att utbyta erfarenheter och
genomföra gemensamma utbildningsinsatser.
Samverkansavtal Polisen
Under året har ett gemensamt avtal mellan Hälsinglands kommuner och Polismyndigheten
processats fram. Av det nu underskrivna avtalet framgår att polisen, förutom att redovisa
situationen i respektive kommun, också årligen under ska redovisa det brottsförebyggande och
trygghetsskapande arbetet, samt aktuellt läge gällande ordnings- och brottssituationen i ett
övergripande landskapsperspektiv.
Utöver processen med det nya samverkansavtalet har Hälsingerådet under året skickat en skrivelse
till Regionpolischefen, med kopia till Rikspolischefen, gällande bemanningssituationen i landskapet.
Inköp Gävleborg
Hälsinglands kommuner är var och en delägare i Inköp Gävleborg. Rådet har under året vid ett flertal
tillfällen fört resonemang om hur man ska ställa sig till inköpsorganisationens ekonomiska situation
och hur upphandlings/inköpssamverkan ska utvecklas. Med anledning av att Gävle kommun under

året begärt utträde ur organisationen, har övriga ägarkommuner formerat en grupp som inför
utträdet tillsammans med inköp Gävleborg ska förhandla om villkoren med Gävle.
Utöver detta kommer kommunerna gemensamt att utreda hur framtida samverkan kring
upphandlingar ska organiseras.
Samverkan inom IT-området
I takt med den ökande digitaliseringen, krav på ökad tillgänglighet för brukarna, känslighet för yttre
störningar, tilltagande specialisering, rekryteringsproblem av It-tekniker och möjligheter till
effektiviseringar har frågan om samverkan inom IT-området mellan Hälsinglands kommuner
aktualiserats i Hälsingerådet.
Kommunernas IT-sansvariga har därför fått ett uppdrag som syftar till att ge Hälsingerådet ett
beslutsunderlag som gör det möjligt att ta ställning till om man ska rekommendera
Hälsingekommunerna att fördjupa samverkan inom IT-området och i så fall på vilket sätt. Uppdraget
redovisas i maj 2018.
Samverkan växel och telefoni
Kommunerna samverkar utifrån att varje kommun har separata avtal med Hudiksvall gällande växel
och telefoni.
Gemensam samverkansplattform för mellankommunal samverkan Gävleborg
Under 2016-2017 har Hälsingerådet och Gästrikerådet träffats vid fem tillfällen för att diskutera
mellankommunal samverkan.
Gästrikerådet och Hälsingerådet gav vid sin gemensamma workshop den 22 september samordnaren
för Hälsingerådet och sekreteraren för Gästrikerådet i uppdrag att genomföra en fördjupad utredning
gällande uppdrag, innehåll och form, inklusive ekonomiska konsekvenser för en framtida
samverkansplattform, med fokus på kommunförbund/kommunförening respektive
kommunalförbund. Uppdraget har delredovisats för Hälsingerådet i november. Utredningen är
slutförd och ska redovisas för de båda råden vid möte den 9 februari 2018.

Delområde omvärldsanalys
Studieresa
Hälsingerådet genomförde en studieresa till Kommunalförbundet Skaraborg den 15-16 februari 2017.
Förutom kommunalförbundet besöktes kommunerna Skövde, Hjo, Mariestad och Lidköping. Rådet
konstaterade att det förutom samverkan inom kommunalförbundet också förekom operativ
driftssamverkan inom olika områden kommunerna emellan, framför allt via gemensamma nämnder
och tjänsteköp. Intrycken från resan har redovisats för Gästrikerådet under ett av de gemensamma
mötena gällande mellankommunal samverkan.

Delområde Näringsliv
Hälsingerådet har under året främst behandlat frågor kring besöksnäring vilket kommenteras under
egen rubrik.
Därutöver har fråga lyfts vid ett par tillfällen gällande eventuellt intresse för, att via den europeiska
organisationen, European Region of Gastronomy, bli utsedd till europeisk matregion. Frågan lever
vidare inför 2018 då intresse ska efterhöras om att gå vidare i ett större projekt där många aktörer
skulle kunna ingå.

Delområde Kultur/turism
Länsstyrelsen Gävleborg äger domännamnet halsingland.se. Hälsingerådet anmälde till Länsstyrelsen
i början av året intresse om att via en tredje part, Destination Järvsö, nyttja domänen. Hälsingerådet
beslutade sedermera vid mötet i augusti att avstå från att teckna avtal med Länsstyrelsen Gävleborg
och Destination Järvsö. Däremot beslutade rådet att till Länsstyrelsen framföra att man önskar
option på att teckna nyttjandeavtal i händelse av förändringar mellan Destination Järvsö och
Länsstyrelsen. Destination Järvsö har under året bjudit in till två möten gällande Varumärket
Hälsingland. Resultat av mötena är att kommunerna under våren 2018 kommer att få ta ställning till
ett förslag kring fortsatt arbete. Ett sådant arbete förutsätter insatser från respektive kommun, både
vad gäller arbetstid och insatser i reda pengar.
Hälsingerådet har under året fått en redovisning av hur arbetet med Samverkansbryggan
Hälsingegårdar fortgår. Projektet syftar till att utarbeta en långsiktig struktur inför framtiden. I
projektet samverkar gårdsägare, hembygdsförbund och besöksnäring för att utveckla besökscentra
och utveckla samverkan ytterligare för de gårdar som inte är världsarv.

Delområde Infrastruktur
Hälsingerådet och Hälsinglands kommuner bevakar och agerar i aktuella infrastrukturfrågor. Under
2017 har rådet på initiativ av Nordanstigs kommun tagit del av kommunens arbete med att förmå
Trafikverket att bygga en 2+2 väg mellan Nordanstig och Sundsvall. Påverkansarbete gällande
dubbelspår på Ostkustbanan fortsätter via det gemensamma bolaget Ostkustbanan AB.

Övriga aktuella frågor
Stipendium
Hälsingerådet delar varje år ut ett stipendium om 12’000 kronor till årets distansstudent.
Stipendiaten utses av Hälsingeutbildning ekonomisk förening, efter ansökan. 2017 års stipendium
gick till Anna Fernqvist från Sandarne, Söderhamns kommun.

Motiveringen lyder: Det finns antagligen lika många motiv till varför man väljer att studera och till
vilket yrke som det finns studerande. Motiv sprungna ur ljusa drömmar medan andra ur mindre ljusa
händelser i livet. Anna Fernqvist valde att studera till sjuksköterska efter att ha varit anhörigvårdare
åt nära anhöriga med livshotande sjukomar inte bara en gång utan två. Det måste finnas styrka och
energi för att klara det. Den styrkan och energin blir tydlig när studier på kvällarna, efter att de tre
barnen gått i säng och maken är på jobbet, beskrivs som ”lyxig egentid”. Den här lyxiga egentiden har
lett till utmärkta studieresultat, att hon betraktas som alltid påläst och förberedd. En förutsättning
för att kunna genomföra detta är att studierna sker på distans anger Årets distansstudent 2017.
Stipendiet delades ut av Sven-Erik Lindestam, Hälsingerådet och Ove Söderberg Hälsingeutbildning
Ekonomisk förening.

2018-03-14
Sven-Erik Lindestam

Margareta Högberg

Ordförande Hälsingerådet

Samordnare Hälsingerådet

2017 - sammandrag
Hälsingerådet
Belopp i tusental kronor
Budget
2017
Ingående balans

Redovisning
2017

61,7

61,7

584,0

584,0

Summa intäkter

584,0

584,0

Kostnader
Personal
Sammanträden, konferenser
Stipendium
Porto, telefon, webb, div mtrl
Resor, bilhyror
Inventarier
Arbetsplatskostnader
Summa kostnader

-450,0
-60,0
-12,0
-10,0
-2,0
0,0
0,0
-534,0

-430,4
-40,9
-12,5
-11,1
0,0
-2,8
-15,0
-512,7

50,0

71,3

111,7

133,0

Intäkter
Medlemsavgifter

Årets resultat

Utgående balans

