
Hälsingerådet Protokoll

Sammonträdesdalum
2013 -03-27

Plats och tid: 1 lassela, 1 lassela Ski Resort 2013-03-27
09.00 13.00

Förtroendevalda: Beslutande:
Marie Centerwall (s), Bollnäs
(ordförande)
Jngvar Persson (m), Bollnäs
Jonas Holm (m), 1-Iudiksvall
Mikael Löthstam (s),
1 ludiksvall
Roland Bäckman (s), Ljusdal
Lars Molin (m), Ljusdal
Monica Olsson (s), Nordanstig
Stig Eng (c), Nordanstig
Yoomi Renström (s), Ovanåker
1-lans jonsson(c), Ovanaker
Sven-Erik Lindestam (s),
Söderhamn
Magnus Svcnsson(c),
Söderhamn

Förhinder anmält av:
Caroline Schmidt (ej,
1 Iudiksvall

Övriga deltagare: Kjell Öhrström, kommunchef Bollnäs kommun
Tommy Staaf, kommunchefNordanstigs kommun
Christer Engström, kommunchefOvanåkers kommun
Margareta 1 lögberg, kommunchef Söderhamns kommun
Kerstin Oremark, samordnare

Förhinder anmält av:
Bengt Fribcrg, l-ludiksvall

Utses att justera: Mikael Löthstam (s), 1 ludiksvall

Justeringens plats
och tid:

Poragrater: §~
Underskritter: 13-25

(a~ OJecccLc-t
Sekreterare: Kerstin Oremark

utdrogsbestyrkande:



Hälsingerådet Protokoll

Sammantrödesdalum
20 13-03-27

ÉL~
Ordförande: Mnric.Ccntcrwall (s), Bollnäs

Mikaci Lothstam (s
Justercinde: I-ludiksvall

Utdragsbestyrkande:



Hälsingeråciet Protokoll

Sammantrödesdotum
20 13-03-27

Bevislanslag
Protokollet är justerat.

Förvaringsplats för protokollet
I-ludiksvalls kommun

Underskrift Kerstin Oremark

Kcrstin Oremark

Uldragsbestyrkande:

J/c.



Hälsingerådet Protokoll

Sommonträciesdotum
20 13-03-27

Innehålisförteckning Sida

~ 13 Föregaende protokoll 5

~ 14 Genomgång av föredragningslistan 6

§ 15 Nordanstigs kommun informerar 7

~ 16 Inflyttning, medflyttning och rekrytering för arbetslivet 8

~ 17 Invigning Hälsingegardar 9

~ 18 Samverkan gymnasie och vuxenutbildning 10

~ 19 Samverkan Pcrsonaladministration (PÅ/HR) 11

~ 20 Verksamhetspian 2011 2014, tillä~ 12

~ 21 Vcrksamhetsberättelsc och årsredovisning 13

~ 22 Rcvisionsberättelsc 14

~ 23 Webb, logotyp, information 15

~ 24 kkonomisk rapport 16

~ 25 Övriga frågor 17

Justerondes Uldrogsbestyrkande:
sign:

Delges:

k~9~



Hälsingerådet Protokoll

Sammanträdesciatum
20 13-03-27

§ 13 Föregående protokoll

Protokoll fran den 16/1 2013 läggs till handlingarna.

Juslerandes Utdragsbestyrkande:
sign:

Delges:



Hälsingerådet Protokoll

Sommanträdesdcjlum
20 13-03-27

§ 14 Genomgång av föredragningslistan

Hälsingerådets beslut
Ordförande informerar om att ärendet Atlantbanan utgår p.g.a. sjukdom. Ärendet tas
upp vid nästa sammanträde den 22 maj. I7öredragningslistan godkänns. Tillägg görs
under ~ 25 Övriga frågor med:

I.ivsmedelsupphandling

I’l-frågor

Vaikretsindelning

Jusferondes Ufdrogsbestyrkonde:
sign:

Delges:4%



Hälsingerådet Protokoll

Samman träd esdal u m
20 13-03-27

§ 15 Nordanstigs kommun informerar

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelscns ordförande Monica Olsson och kommunstyrclscns vice
ordförande Stig Eng informcrar om Nordanstigs kommun.

Hälsingerådets beslut
Hälsingerådec tackar för informationen

Juslerandes Utdragsbestyrkande:
sign:

Delges:



Hälsingerådet Protokoll

Sammonirädesdotum
20 13-03-27

§ 16 Inflyttning, medflyttning och rekrytering

Ärendebeskrivning
Utvecklingsstratcg Kent Bogren, Region Gävleborg informerar om ett pagaendc
projekt i Gävle kommun med syfte att öka regionens attraktionskraft. Projektet, som
drivs av näringslivet och med stöd av näringslivsorganisationen, innebär bl.a. att en
rekryteringslots anställts. Flera, bl.a. Landstinget, har uttryckt önskemal att hela länet
borde arbeta efter samma modell.

Gävleborgs län star inför många utmaningar. En är att skapa den attraktionskraft som
det innebär att högutbildade personer och entreprenörer i ökad utsträckning vill flytta
hit och att de trivs så bra att de vill bo kvar. En attraktiv, tillatande och positiv
atmosfiir är en förutsättning för att locka hit den kompetens som företagen behöver.

1 Hälsingland finns tva föreningar, Företagsutbildarna i norra Hälsingland och
Företagsringen i södra Hälsingland, som arbetar med liknande fragor som Gävle
kommuns projekt omfattar. Kommunerna deltar i detta arbete. Hälsinglands Sparbank
och Företagsutbildarna utarbetat en idé om hur man skulle kunna underlätta
rekryteringen av kvalificerad arbetskraft till såväl näringsliv som offentlig verksamhet.
Den gar ut på att inrätta en projekttjånst under minst 2 sir som finansieras av
idégivarna, näringslivet, kommunen och eventuellt övriga aktörer som kan vara
intresserade. Hudiksvalls kommun medfinansierar projektet under 2 ar med 250 000
sek per år.

Region Gävleborg kan förädla det påbörjade arbetet genom att medverka som
katalysator och knyta samman de tre organisationerna (södra respektive norra
Hälsingland och Gästrikland). Genom Region Gävleborgs lärprojekt finns möjligheten
att en — två personer fran landskapet deltar i särskilda aktiviteter.

Hälsingerådets beslut
Hälsingerådet beslutar att uttala stöd för det projekt som Region Gävleborg
presenterar. Hälsingerådet bjuder in företrädare fran Företagsringen och
Företagsutbildarna till nästa Hälsingeradssammanträde.

Justerandes Utdrogsbestyrkande:
sign:

Delges:

kr



Hälsingerådet Protokoll

Sommonirödesdotum
20 13-03-27

§ 17 Invigning Hälsingegårdcir

Ärendebeskrivning
Region Gävleborg har huvudansvaret för planering och invigning av 1-lälsinglands
världsarvsgårdar den 25 maj 2013.

Invigningen läggs upp så att olika aktiviteter kommer att ske pa samtliga sju
världsarvsgårdar under för- o och eftermiddagen den 25 maj. På kvällen kommer
gemensamma aktiviteter att ske på Stene Gård iJärvsö.

lnformationschef Anna-Karin Ferm informerar vidare vid nästa 1—lälsingeråd.

Samordnaren informerar om den förfrågan som skickats till kommunerna om
medverkan i Regionförbundets planerade projekt. Även Länsstyrelsen Gävleborg
kommer att medverka i projektet. Projektet kan komma igang efter att kommunerna
beslutat i ärendet.

Hälsingerådets beslut
1-lälsingerådet tackar för informationen och hälsar Region Gävleborgs företrädare
välkommen till nästa 1-lälsingeråd.

Justerondes Utdrogsbestyrkonde:
sign:

Delges:40a



Hälsingeråciet Protokoll

Sornmanträdesdalum
2013-03-27

§ 18 Samverkan gymnasie- och vuxenutbildning

Ärendebeskrivning

Ärendet har tidigare beretts av Hälsingerådet, senast vid sammanträde den 16 januari
2013.

Ärendet har därefter bchandlats av kommunstyrelserna i Hudiksvall och Nordanstig
samt kommunfullmäktige 1 Söderhamn och Bollnäs. Samtliga dessa instanser har
redovisat positiv inställning till samverkan och planering för gemensamt
kommunalförbund. Ärendet kommer att behandlas av kommunfullmäktige i
l-ludiksvall och Nordanstig under april månad.

Ovanakers kommun har tidigare lämnat besked att kommunen avser avvakta och
Ljusdals kommunstyrelse har beslutat att ej medverka i bildande av kommunalförbund.

Arbetet mcd bildande av gemensam organisation är inriktad pa genomförande
halvarsskiftet at 2015.

Hälsingerådets beslut
De kommuner som förklarat sig positiva till planerna till gemensamt
kommunalförbund för gymnasie- och vuxenutbildning utser vardera tre ledamöter till
en styrgrupp. Ledamöterna föreslas utses med en representant fran kommunstyrelsen,
en fran utbildningsnämnden samt en oppositionsföreträdare.

1-lälsingeradets ordförande utses till ordförande i styrgruppen.

De kommuner som inte avser delta i bildande av kommunalförbund föreslas utse tva
ledamöter (majoritets- och oppositionsföreträdare) att följa arbetet i styrgruppen.

1-lälsingerådets beredande tjänstemannagrupp utgör projekdedningsgrupp (till
styrgruppen).

Namn på ledamöter i styrgruppen rapporteras sa snart som möjligt till Hälsingerådets
kansli.

Justerondes Utdragsbestyrkande:
sign:

Delges:



Hälsingerådet Protokoll

Sarnmanlrädesdolum
2013 03-27

§ 19 Samverkan personaladministration (PA/HR)

Ärendebeskrivning

Ärendet har tidigare behandlats av 1-lälsingerådet, senast vid sammanträde den 16
januari 2013.

Kommunerna Söderhamn, Bollnäs, Ovanåker, Ljusdal och Nordanstig har förklarat sig
positiva till samverkan i gemensam PÅ/HR organisation. Hudiksvall har förklarat sig
villig till utökat samarbete, men har inte för avsikt att medverka i en gemensam
organisation.

Hälsingerådets beslut

Hälsingerådet utgör styrgrupp för det fortsatta arbetet och Hälsingeradets
tjänstemannagrupp utgör projektledningsgrupp.

Justeroncies Uldragsbestyrkoncle:
sign:

Delges:

lic



Hälsingerådet Protokoll

Sammarilrödesdatum
20 13-03-27

§ 20 Verksamhetspian 2011-2014, tillägg

Ärendebeskrivning

Verksamhetspian för 1-lälsingerådets arbete under åren 2011 2014 har tidigare
fastställts.
Förslag ställs att planen utökas med utvecklingsområdet 1-lälsingegårdar.

Hälsingerådets beslut

Hälsingerådet beslutar att utvecklingsområdet Hälsingegardar tillförs verksamhetspian
2011-2014.

Jusferandes Utdragsbeslyrkande:
sign:

Delges:



Hälsingerådet Protokoll

Sammanträdesciotum
20 13-03-27

§ 21 Verksamhetsberättelse och årsredovisning

Ärendebeskrivning

Föreligger förslag till verksamhetsberättelse samt årsredovisning. Balansräkningen visat
en utgående balans på 46,7 tkr.

Hälsingerådets beslut
F-Iälsingerådet godkänner verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för ar
2012 och godkänner att den utgående balansen överförs i budget för år 2013.

Hälsingerådet överlämnar verksamhetsberättelse och arsredovisning till landskapets
kommuner.

Justerandes Utdragsbestyrkande:
sign:

Delges:

lic



Hälsingerådet Protokoll

Sommonirädesdeilum
20 13-03-27

§ 22 Revisionsberättelse

Ärendebeskrivning

1-lälsingerådets revisorer har tagit del föreningens ekonomiska verksamhet. Nedan
anges utdrag ur revisionsberättelsen:

“Vi har granskat årsredovisningen, räkenskaperna samt styrelsens förvaltning för år
2012.

Granskningen har utförts enligt god redovisningssed.
Räkenskaperna har granskats mot befintliga verifikationer och befunnits i god ordning.

Vi tillstyrker
att resu.ltatrakningcn och balansräkningen fastställs,
att det balanserade resultatet disponeras i ny räkning samt
att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsaret”

Revisionsberättelsen är undertecknad av Hälsingerådets revisorer Nils-Erik Nilsson
och Margareta 1’amm-Persson.

Hälsingerådets beslut

1-tälsingerådet överlämnar revisionsrapporten tillsammans med verksamhetsberättelse
och årsredovisning till landskapets kommuner.

Justerondes LJtdrogsbestyrkonde:
sign:

Delges:~HZ



Hälsingerådet Protokoll

Sammontrödesciatum
20 13-03-27

§ 23 Hälsingerådets information, logotyp och webb

Ärendebeskrivning
Under Hälsingerådets seminariedagar den 11-12 december samt på Hälsingerådets
sammanträde den 16januari2013 diskuterades hur information om
Hälsingekommuncrnas 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.

Ovanåkers kommun har fått Hälsingerådets uppdrag att ansvara för
webbadministrationen. Särskilt avtal har utformats för detta enligt bilaga till kallelsen.
Kostnaden uppgår till 7 tkr/år. Kommunernas hemsidor är länkade till 1-lälsingeradets
webbplats som nås genom ~~nv.halsingeradet.se eller ~~.hä1singeradet.se.

Kommunernas informatörer har gjort en översyn av de logotyper som används. Ett
förslag till lämplig gemensam utformning är under utarbetande, t.ex. har tidigare
skrivningen: Kommunens namn — “en kommun i Hälsingland” använts vid
kommunernas externa korrespondens.

Hälsingerådets beslut
Hälsingerådet godkänner avtalet med Ovanåkers kommun och ser med positiv
förväntan fram emot förslag till gemensam utformning av logotyp.

Justerandes Utdragsbestyrkande:
sign:

Delges:



Hälsingerådet Protokoll

Sammantrödesckitum
2013-03 -27

§ 24 Ekonomisk rapport
Samordnaren presenterar aktuell ekonomisk rapport.

Hälsingerådets beslut
Hälsingerådet tackar för informationen.

Justerondes Utdrogsbestyrkonde:
sign:

Delges:

ML



Hälsingerådet Protokoll

Sammantrödesdcilum
20 13-03-27

§ 25 Övriga frågor

Ärendebeskrivning
Skiizehe till iihspdäsi3ntoi a2~Ji6dfiakpartennet a~ ØiskmvDiz~ ab cktcnurNktibrg

Svar på skrivelserna har inkommit från Justitiedepartementet och länspolismästaren.
Skrivelserna har tidigare skickats ut till Hälsingeradet.

Hälsingerådets beslut
i~änspolisledningen inbjuds till nästa Hälsingeråd den 22 maj för att redogöra för
sommarens verksamhet och rekryteringsläget.

Sk,*else ai~kzk hvcsr,dt

Svar har inte inkommit.

Genmani juranck bfrasmsktw

Under hösten 2012 presenterade regeringen sin infrastrukturproposition, som
utarbetats utifrån den kapacitetsutredning som Trafikverket tagit fram. Särskilt att
notera om länspianerna:

- linsplaneupprättarna (Region Gävleborg) ska redovisa remitterade och
sammanställda förslag till regeringen senast den 16 december 2013.

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

Samma övergripande direktiv och stäflningstaganden ges som för den
nationella planen.

Regionala utveeklingsstrategier är av särskild betydelse.

- Analys av samhällsutvecklingen utgör underlag.

Region Gävleborg planerar preliminärt att förslag till ny liinsplan remitteras under
tiden 1/8 — 30/9 2013. Bl.a. med anledning av detta arbetar Region Gävleborg för
närvarande med Transportsystemanalys.

Justerondes Utdrogsbesfyrkonde:
sign;

Delges:

/~



Hälsingerådet Protokoll 18 (18)

Sommonirödosdatum
2013-03- 27

Hälsingerådets beslut
Samordnaren får i uppdrag att samla kommunernas tjänsteyttranden avseende
transportsystemanalysen. Detta för att se om kommunerna har möjlighet att samverka
i vissa ställningstaganden.

Rappcn azfa&ww&ngei

Styrgruppen har träffats och arbetet har pabörjats.

Hälsingerådets beslut
Rapport ges vid nästa möte.

HälsiwJanå ,ajntztujj~mdct 4 &

Ärendet återkommer vid nästa möte.

Liww&siØandtö~n

Det livsmedelsavtal som skrevs för länet har överklagats och fällts. Kommunerna
hotas därför att ställas i avtalslöst tillstånd.

Hälsingerådets beslut
Inköp Gävleborgs chef Johan Almesjö inbjuds till nästa Hälsingerad för att redogöra
för den uppkomna situationen.

IT-fr4~r

Frågan ställs om samverkan avseende kommunernas IT verksamhet

Hälsingerådets beslut
Frågan om gemensam IT-verksamhet i länet bereds av Region Gävleborg

Vai€wzsbrkhi~~g

Frågan om samarbete på olika nivåer tas upp. Konstateras att lagen kräver minst två
valkretsar i länet.

Justerandes Utdragsbestyrkande:
sign:

Delges:


