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Hälsingerådet Protokoll

Sommanträdesdatum
20 13-05-22

Bevislanslag
Protokollet är justerat.

Förvaringsplats för protokollet
Hudiksvalls kommun

Underskrift Kerstin Oremark

Kers&t Oztmark

Utdragsbesfyrkande: 3
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Justerandes Utdragsbestyrkande: 4
sign:

Deges:



Hälsingerådet Protokoll
Sammontrödesdatum
2013-05-22

§ 26 Föregående protokoll
Pmtokoll fi4n den 27/3 2013 läggs till handlingarna.

Justerondes Utdragsbestyrkonde: 5
sign:

De~ges.s



Hälsingerådet Protokoll
Sommontrödesdotum
2013-05-22

§ 27 Genomgång av föredragningslistan

Hälsingerådets beslut

Föredragningslistan godkänns med för~inc1dng av dagordningen så att ärende om
Hälsinglands Twism förläggs som sista punkt. Istället flyttas samverkansärendena
frant

Justerondes Utdrogsbestyrkoncie: 6
sign:

Delges:



Hälsingerådet Protokoll

Sommonträdesdotum
20 13-05-22

§ 28 Polisen om sommaren/rekryteringsläget

Ärendebeskrivning
Områdes-/enhetschefema vid polisen i landskapet, Lars Fredin och John Köbler,
infonnerar om polisens planering inför sommaren. Aven om verksamheten påverkas
av semestrar och övriga ledigheter anser polisledningen att planeringsläget är gott och
au man har gott stöd av den verksamhetsplanering som är lagd. Under sommaren
sker en viss omställning av polisens verksamhet, bl.a. genom det flertal evenemang
som kräver förstärkt bevakning. Samtliga polishus kommer att vara bemannade under
hela sommaren.

Diskuteras även rekiyteringsläget och distansutbildningsverksamheten. Hälsingerådet
och polisen delar uppfattningen om att den distansutbildning som genomförts varit
lyckad bLa. genom att de flesta som utbildades blev kvar i landskapet.

Hälsingerådets beslut
Hälsingerådet tackar för infomiationen.

Justerondes Utdrogsbestyrkonde: 7
sign:

D&ges:

lic’



Hälsingerådet Protokoll

Sommonträdesciotum
2013-05- 22

§ 29 lnfrastruktur, nationell plan och länsplan samt
Ostkustbanan

Ärendebeskrivning
Utvecklingsstnteg Göran Unger, Region Gävleborg, informerar om det pågående
arbetet med förslag till nationell plan och länspian för tnnsportinfnstrukturen. Som
underlag för arbetet finns en pågående process där bl. a. en transportsystemanalys är
under utarbetande.

Göran Unger poängterar vikten av systems~ och prioriteringar när det gäller
infnstrukturinsatser och betonar hur väl de olika stråken inom landskapet är beroende
av varandra. Exempelvis innebär kapacitetshöjning med dubbelspår på Ostkustbanan
att Nom stambanan kan avlastas från genomgående godstrafik. Detta innebär en
bättre kapacitetssituation på banorna och därmed omedelbara möjligheter till
god utveckling av persontnfik på båda stråken. Viktiga kompletterande åtgärder är
ombyggnation för överledning av godscnfik Söderhamn-Kilafors samtidigt med
kapacitetshöjande åtgärder Kilafors-Holimveden och norr om Ockelbo på Nom
stambanan. Skulle det inte bli något dubbeispår på Ostkustbanan, hämmar det person-
och godstrafiken på såväl denna bana som på Norra stambanan.

Hälsingerådets beslut
Hälsingerådet tackar för informationen.

Justerondes Utdrogsbestyrkonde: 8
sign:

Delges:

ffc



Hälsingerådet Protokoll

Sammanträdesdotum
2013-05-22

§ 30 Invigning Hälsingegårdcir

Äreridebeskrivning
Region Gävleborg har huvudansvaret för planering och invigning av Hälsinglands
världsarvsgårdar den 25 maj 2013.

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

Pmgnm för de olika aktivitetema överlämnas.

Hölsingerådets beslut

Hälsingerådet tackar för informationen.

Justerandes Iitdragsbesfyrkande: 9
sign:

Delges:



Hälsingerådet Protokoll

Sommantrödesdaftim
20 13-05-22

§ 31 Samverkan gymnasie- och vuxenutbildning

Ärendebeskrivning
Ärendet har tidigare beretts av Hälsingerådet vid ett flertal tillfällen, senast vid
sammanträde den 27 mars 2013.

Ärendet har behandlats av kommunfullmäktige i Hudiksvall, Nordanstig, Söderhamn
och Bollnäs. Samtliga har redovisat positiv inställning till samverkan och planering för
gemensamt kommunalförbund.

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

Arbetet med bildande av gemensam organisation är inrih d på genomförande
halvårsskiftet år 2015.

Kommunchefsgmppen har tagit fram en sammanstallnin ver hur
genomfönndeprojektet kan formens.

Vid Hälsingerådets sammanträde i mars beslutades att de kommuner som förklarat sig
positiva till planerna till gemensamt kommunalförbund för gymnasie- och
vuxenutbildning skulle utse vardera tre ledamöter till en styrgrupp. Ledamöterna
föreslogs utses med en representant från kommunstyrelsen, en från
utbildningsnämnden samt en oppositionsföreträdare.

1-lälsingerådets ordförande utsågs till ordförande i styrgmppen.

De kommuner som inte avser delta i bildande av kommunalföibund föreslogs utse två
ledamöter (majoritets- och oppositionsföreträdare) att följa arbetet i styrgmppen.

Hälsingerådets beredande tjänstemannagnipp utsågs till projektledningsgrupp (till
styrgruppen) -

KS ordförande i Ovanåker, ledamoten Yoomi Renström anmäler att Ovanåkers
kommun inte avser delta i styrgnippsarbetet, men kommunen vill följa arbetet genom
rapporter vid Hälsingerådet.

KS ordförande i Ljusdal, ledamoten Roland Bäckman, anmäler att Ljusdals kommun
avser följa arbetet i styxgruppen.

Justerondes Uldrogsbestyrkonde: 10
sign:

Delges:



Hälsingerådet Protokoll

Sommontrödesdatum
2013-05- 22

Hälsingerådets beslut
Styrgmppen håller sin första sammanträde i Orbaden den 14 juni på förmiddagen.

För att finansiera projektet föreslås deltagande kommuner ta ställning till följande
kostnader och kostnadsfördelning:

Kostnaderna för projektets genomförande bedöms preliminärt uppgå till caJ 500 kkr
an fördelas mellan berörda kommuner efter inv~namnta1.

Justerondes Ufdragsbestyrkonde: 11
sign:

Delges:



Hälsingetådet Protokoll

Sommonträdesdotun,
2013-05-22

§ 32 Samverkan personaladministration (PA/HR)

Ärendebeskrivning

Ärendet har tidigare behandlats av Hälsingerådet, senast vid sammanträde i mars 2013.

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

Hälsingerådet har beslutat att rådet ska utgöra styrgnipp för det fortsatta arbetet och
Hälsingerådets tjänstemannagrupp utgöra pmjektledningsgrupp.

Inför sammanträdet har kommunchefsgruppen utarbetat projektförslag för det
fortsatta arbetet med förslag till budget.

Hälsingerådets beslut

För att finansiera projektet föreslås deltagande kommuner ta ställning till följande
kostnader och kostnadsförcielning:
Kostnaderna för projektets genomförande bedöms prelimli ärt uppgå till ca.600 kkr att
fördelas mellan berörda kommuner efter invånarantal.

Justerondes Utciragsbestyrkonde: 12
sign:

Delges:

ln



Hälsingerådet Protokoll
Samnionträdesdatum
20 13-05-22

§ 33 Atlcintbcinan

Ärendebeskrivning

Projektiedart Billy Eng, Mantbanepivjektet, informemr om projektet som initierades
av Bollnäs och Ovanåker-s kommuner år 1988, även om samarbetsnamnet Atlantbanan
inte tillkom förrän år 1992. Projektet drivs av kommunerna Gävle, Ockelbo, Bollnäs,
Ovanåker, Ljusdal, Ånge, Bräcke, Ostersund, Krokom och Åre kommuner samt stöds
av Region Gävleborg, Region Jämtland och länsstyrelserna i Gävleborg och Jämtland.
Syftet är att driva på utvecklingen av snabbtågstnfik och kapacitetshöjningar på
järnvägen sträckan Trondheim - Stockholm.

Under projekttiden har ca 2,5 miljarder kkr. investei-ats i Atlantbanestråken - som även
innefattar Mittbanan. Nästan hela finansieringen har gjorts av svenska staten. Nyligen
förklarade sig den norska regeringen beredd att satsa 3,9 miljarder norska kronor på
jämvägsförbättringar på Trönderbanan och Meråkerbanan.

Resandeutvecklingen har varit positiv med en ökning på 16 % på X 2000/3000 samt
17 % på Inteititytågen sträckan Stockholm — Jämtland. Detta mellan åren 2011-2012.
En utmaning är nu att utveckla trafiken i samarbete med Gävleborg och Jämtlands
kollektivtrafikmyndigheter.

Hälsingerådets beslut

Hälsingerådet tackar för informationen.

Justerondes Utdragsbestyrkande: 13
sign:

Delges:



Hälsingerådet Protokoll
Sammonträdesdotum
20 13-05-22

§ 34 Stipendleutdelning

Ärendebeskrivning

Hälsingerådet delar årligen ut ett stipendium på 12 kkr till en distansstudent som
genomfört sina studier i studiecentrum i Hälsingland och vid Högskolan i Gävle. Det
är högskolans stipendiekommitté tillsammans med oitlförande i HögskoleSamverkan i
Hälsingland som utser stipendiaten.

År 2013 års stipendium tillfaller Emelie Vilén, Svågadalen.

Jusferandes titdrogsbesfyrkande: 14
sign:

Delges:



Hälsingerådet Protokoll

Sommonträdesdotum
2013-05- 22

§ 35 Uvsmedelsupphcindling

Ärendebeskrivning

Upphandlama Kerstin Krantz och Maria Larsson, båda kommunalförbundet Inköp
Gävleborg informenr om den livsmedelsupphandling som gjordes under år 2011.
Upphandlingen överklagades och gjordes om under år 2012. Aven denna upphandling
överldagades. På grund av detta foitsätter de gamla avtalen an gälla.

Upphandlama infom~enr även om nya möjligheter och utnianingar efter föi~indringar
i förfrågningsunderlaget.

Hälsingerådets beslut

Hälsingerådet tackar för infomiationen.

Justerondes Iitdrogsbestyrtonde: 15
sign:

Delges:

/16



Hälsingerådet Protokoll

Sornmanlrädesdotum
2013-05-22

§ 36 Företagsutbildning - ett led att underlätta rekrytering,
in- och medflyttning

Ärendebeskrivning
Vid Hälsingerådets sammanträde i mars informerade utvecklingsstnteg Kent Bogren
om Region Gävleborgs ambitioner att stödja arbetet att öka attraktiviteten i länet
genom olika aktiviteter för an underlätta inflyttning, medflyttning och rekrytering. Som
uppföljning av infonmtionen inbjöds Företagsringen och Företagsutbildama till
dagens sammanträde för att informera om sin verksamhet och hur samverkan kan
utvecklas.

Per-Åke Svensson, Företagsringen och Roger Sundström Företagsutbildama
informerar om sina respektive verksamheter.

Genom verksamhetema vid Företagsringen och Företagsutbildama erbjuds företags-
och medflyttarservice i form av framförallt kompetensutveckling och stöd till
rekrytering.

Företagsutbildama tillgodoser behovsstyrd kompetensutveckling för sina medlemmar,
som idag består av 120 medlemsföirtag.

Båda företagen samarbetar med Region Gävleborg och planerar för ett regionalt
samarbete där förutom regionförbundet även Gävle kommun deltar.

Hälsingerådets beslut

Hälsingerådet tackar för infonmtionen.

Justerondes Utdrogsbestyrkande: 16
sign:

iliil De!ges:



Hälsingerådet Protokoll
Sammonträdesdcitum
20 13-05-22

§ 37 Hälsingland Turism

Ärendebeskrivning

Hälsingland Turism ordförande Göran Sjöstedt och VD Katarina Ceder Bång
informerar om bakgrunden och nyttan med IT-systemet CityBreak som köpts in och
varit i bruk under ett antal år samt utvecklingen mot “Digitala destinationer”.

Hälsingland Turism har under åren utvecklat sitt varumärke, sin marknadsföring och
byggt upp tematiska produkter/destinationer.

För sommarsäsongen satsas särskilt på barnens favoriter, Hälsingegårdar, kultur &
hantverk, camping, äventyr & vildmark samt fiske.

Föreningen har i dagsläget ca 200 medlemmar.

Jusferancies Utdragsbestyrkande: 17
sign:

Delges:

L~O



Hälsingeiådet Protokoll

Sammantrödesdatum
20 13-05-22

§ 38 Ekonomisk rapport

Samordnaren presentenr aktuell ekonomisk rapport.

Hälsingerådets beslut

HMsingerådet tackar för infom-iationen.

Justerandes Utdragsbestyrkande: 18
sign:

Delges:

fl



Hälsingerådet Protokoll

Sammontröciesciotum
20 13-05-22

§ 39 Övriga frågor

Kommunstyrelsens ordförande i Ljusdal Roland Bäcknian informerar om pågående
avfallsutredning.

Kommunstyrelsens ordförande i Bollnäs kommun Marie &nterwall informerar om
kung Karl XVI Gustavs Eriksgata efter 40 år på tronen den 29 augusti. Kungen
kommer att besöka landskapet.

Kommunchef Bengt Friberg informerar om Ericssons avisende nedläggning i
Hudiksvall.

Hälsingerådets ordförande Marie Centerwall informerar om att kommunen mottagit
svar från regeringen angående Hälsingeridets skrivelse om Iaxsmolt.

Justerondes Utdrogsbestyrkande: 19
sign:

De!ges:


