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Ordförande Justerande Utdragsbestyrkande 
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Utses att justera 
Magnus Svensson, Söderhamn 

Inga Malm, sekreterare 

/Magnus Svensson, justerande 

Ordförande Utdragsbestyrkande 
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Hälsingerådet 2016-08-17 
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§ 255 Remissyttrande om storregion 

§ 256 Kommunchefernas uppdrag 
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Ordförande Justerande Utdragsbestyrkande 
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Hälsingerådet 2016-08-17 

§ 244 Mötets öppnande 

Ordförande Sven-Erik Lindestam hälsade välkommen till Söderhamn och 
förklarade mötet öppnat. 

Ordförande Justerande Utdragsbestyrkande 
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Hälsingerådet 2016-08-17 

§ 245 Val av justerande 

Magnus Svensson utsågs att justera dagens protokoll. 

Ordförande Justerande Utdragsbestyrkande 
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7 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Hälsi ngerådet 2016-08-17 

§ 247 Föregående protokoll 

Föregående protokoll är justerat, distribuerat och publicerat på Hälsingerådets 
hemsida. 

Ordförande Justerande Utdragsbestyrkande 



8 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Hälsi ngerådet 2016-08-17 

§ 248 Årsberättelse för Hälsingerådet, firmateckning och attest 

Hälsingerådets årsberättelse redovisades och godkändes med redaktionell ändring. 
Frågan om firmatecknare för Hälsingerådet hanterades också under denna punkt. 

Hälsingerådets beslut: 
Årsberättelsen godkändes med redaktionell ändring. 

Ordförande och samordnare utsågs att var och en för sig teckna Hälsingerådets 
firma. 

Ordförande Justerande Utdragsbestyrkande 
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Hälsi ngerådet 2016-08-17 

§ 249 Inför bildandet av storregion 

Hälsingerådet har bjudit in Gästrikerådet för att få tillfålle att diskutera 
gemensamma frågor, om bildande av storregion och om hur man kan arbeta med 
kommungemensamma frågor i framtiden. 

Gävleborg som administrativ gräns försvinner i samband med att en ny stor region 
bildas. En gemensam plattform kommer att behövas som utgångspunkt för 
gemensamma frågor och ingen kommun kommer att vara tillräckligt stark i ett 
sammanhang av 65 kommuner. 

Kommunerna har själva ansvaret för att organisera sig, men man måste hitta 
samarbetsformer, och starta samordningsprocessen snarast, för att ha beredskap 
att hantera frågor i det mellankommunala samarbetet i Gävleborg. 

Hälsingerådet och Gästrikerådet kan utse två representanter till en gemensam 
arbetsgrupp, som får träffas kontinuerligt. Gruppen kan träffas i samband med 
samrådsmötena med regionen. Ordförande från respektive Hälsingerådet och 
Gästrikerådet sätter ihop arbetsgruppen och planerar. Råden behöver också träffas 
igen, och utgöra den stora styrgruppen. 

Hälsingerådets beslut: 
Hälsingerådet och Gästrikerådet beslutar att arbeta vidare med frågor om makt 
och inflytande tillsammans med regionen, och att arbeta tillsammans mellan 
kommunerna i frågor om samordning. 

Ordföranden för Hälsingerådet Gästrikerådet får utse två representanter per råd till 
en gemensam arbetsgrupp. Hälsingerådet utser Olov Nilsson Sträng Bollnäs och 
Mikael Löthstam, Hudiksvall till sina representanter. 

Hälsingerådet och Gästrikerådet får utgöra styrgrupp. 

Information om detta lämnas till regionen i samband med samrådsmötet med 
regionen, den 7 september. 

Gästrikesrådet är värd för nästa möte tillsammans med Hälsingerådet, 25 
november 09.15, på Gävle centralstation. 

Kommuncheferna får i uppdrag att eftersöka administrativt stöd från regionen för 
samordningsarbetet. 

Ordförande Justerande U tdrags bestyrkande 
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Hälsingerådet 2016-08-17 

§ 250 Nämnden tör hjälpmedelsverksamhet i länet 

Carina Blank, ordförande, Ulf Persson, chef för hjälpmedelsverksamheten och 
Mats Fransson, samordnare informerar om nämndens uppdrag och ansvar, 
verksamhet och serviceutbud. Nämnden har ambitionen att renodla sina 
ansvarsområden. 

Nyheter i avtalet från 1 januari 2016 presenteras, liksom statistik över kostnader, 
nyttjandegrad, samt gränsdragningar mellan region och kommun. 

Inför skrivning av avtal inför 2017 kommer dialog att föras mellan regionen och 
kommunen. 

Hälsingerådets beslut: 
Hälsingerådet tackar för informationen. 

Presentation bifogas 

Ordförande Justerande Utdrags best yrkande 
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§ 251 Hälsingegårdar, nuläge 

Ljusdals kommun informerar om projektet för Hälsingegårdar. 

Projektet som gemensamt diskuterades under våren, har startat och en 
organisation byggs upp. De medarbetare som rekryteras kommer att vara anställda 
av Ljusdals kommun. Deras uppdrag är att hjälpa gårdarna med utvecklingsfrågor 
och skapa samordnade aktiviteter, alla gårdar är arbetsfajt. 

LjusdaJs kommun återkommer med ytterligare rapport. 

Hälsingerådets beslut: 
Hälsingerådet tackar för informationen och ser gärna att någon av projektledarna 
bjuds in till senare tillfälle till rådet. 

Ordförande Justerande Utdragsbestyrkande 

9 
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Hälsingerådet 2016-08-17 

§ 252 Samarbete i Hälsingland runt projekt- och programstöd 

Kommuncheferna har sedan tidigare ett uppdrag att utveckla projektverksamhet i 

Hälsingland, samtidigt kan man utveckla Hälsingetutbildning till att vara 

Hälsingerådets plattform för projektutveckling. Bengt Friberg redogör för ett tänkt 

utredningsuppdrag. 


Hälsingerådets beslut: 

Hälsingerådet uppdrar till kommuncheferna att utreda frågan i enlighet med 

förslaget underlag, och redovisa detta i början av 2017. 


Ordförande Justerande Utdragsbestyrkande 
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Hälsingerådet 2016-08-17 

§ 253 Inköp Gävleborg. Nuläge i kommunerna 

Kommuncheferna hanterar frågan, bevakar och inväntar Gävle kommuns 
ställningstagande. Om Gävle kommun väljer att begära utträde ur organisationen 
påverkar det övriga kommuner. Kommunerna i Hälsingland bedömer att man 
behöver en gemensam inköpsorganisation. 

Hälsingerådets beslut: 
Hälsingerådet tackar för informationen. 

Ordförande Justerande Utdragsbestyrkande 

)4 
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Hälsingerådet 2016-08-17 

§ 254 Översyn av rutiner gällande stipendium till årets 
distansstudent 

Hälsingerådet delar varje år ut ett stipendium till årets distansstudent. 
Hälsingeutbildning ekonomisk förening hanterar de ansökningar som kommer in. 
Högskolan i Gävle har tidigare varit sakkunniga i urvalsprocessen, men har låtit 
meddela att man inte längre har resurser för detta och avslutar sin handläggning 
av ansökningarna. 

Högskolan bygger upp en ny hemsida där man presenterar aktuella stipendier. 
Kriterierna för Hälsingerådets stipendium behöver korrigeras för att vara möjliga 
för högskolan att marknadsföra. 

Förslag till ändrade kriterier för stipendiet till årets distansstudent presenteras. 

Hälsingerådets beslut: 
Hälsingerådet fastställer nya kriterier för stipendium till årets distansstudent. 

Beslutet justeras omedelbart 

Ordförande Justerande Utdragsbestyrkande

//.) 
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Hälsi ngerådet 2016-08-17 

§ 255 Remissyttrande om storregion 

Frågan om värdet av ett gemensamt yttrande från Hätisingerådet avfördes från 
dagordningen . 

Ordförande Justerande U tdrags bestyrkande 

Id 
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Hälsingerådet 2016-08-17 

§ 256 Kommunchefernas uppdrag 

Hälsingerådet har tidigare gett kommuncheferna j uppdrag att utreda: 
Samverkansmöjligheter gällande SFI 
Kompetenskrav vid anställning 
Körkort som en förutsättning för arbete 

Margareta Högberg informerar om att arbetet med kommunchefernas uppdrag 
fortskrider och skall redovisas för Hälsingerådet enligt plan. 

Hälsingerådets beslut: 
Hälsingerådet tackar för informationen. 

Ordförande Justerande Utdrags be styrkande 
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Hälsingerådet 2016-08-17 

§ 257 Hälsingerådets planerade resa 

Hälsingerådet beslutade vid sitt möte i maj att organisera en studieresa för att 
besöka och studera hur andra kommuner byggt upp sitt samarbete i 
mellankommunala frågor. Resan planerades till 5-7 oktober. För att möjliggöra 
planering av studieresan tillsammans med värdkommunerna, bedömer 
Hälsingerådet att en tidpunkt efter årsskiftet är lämpligare. 

Hälsingerådets beslut: 
Hälsingerådet beslutar att planera in resan under första delen av våren 2017. 

Ordförande Justerande Utdragsbes t yrkande 
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Hälsingerådet 2016-08-17 

§ 258 Val av ytterligare en representant till det finansiella 
samordningsförbundet 

Samtliga kommuner i regionen har nu fattat beslut om ändring i förbundsstadgan 
för det finansiella samordningsförbundet. Hälsingerådet och Gästrikerådet har 
utsett nuvarande ledamöter. Samordningsförbundet ser gärna representation även 
från Söderhamn och Ockelbo kommuner men råden behöver komma överens om 
vem som tar ordinarie respektive ersättarplats. 

Hälsingerådets beslut: 
Hälsingerådet beslutar föreslå att Ockelbo får den ordinarie platsen och 
Söderhamns kommun får ersättarpJatsen. 

Ordförande Justerande U tdragsbes t yrkande 
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Hälsingerådet 2016-08-17 

§ 259 Övriga frågor 

Fishing in the middle of Sweden 
Mikael Löthstam redogör för resultatet av det arbete som gjorts inom ramen för 
Fishing in the middle of Sweden, vilket rönt stort intresse från nationell och 
internationell press. 

Hälsingerådet bjuder in till projektledaren Stefan Bahrenfelt till nästa sitt nästa 
möte. 

Strandskydd 
Länsstyrelsens beslut om utvidgat generellt strandskydd påverkar kommunernas 
möjligheter. Kommunerna önskar dialog med länsstyrelsen inför beslut. Samtliga 
kommuner yttrar sig i frågan. Det yttrande som är på väg från Hudiksvall skickas 
till övriga kommuner. Hälsingerådet beslutar att skriva en debattartikel till 
tidningar i Hälsingland och Gästrikland samt till landshövdingen. Yttrandet från 
respektive kommun ska vara inne l september. 

Turism 
Hälsingerådet beslutar att ta upp frågan om framtida turismorganisation vid ett 
kommande möte, region Gävleborg bjuds in . 

Ordförande Justerande Utdragsbestyrkande 
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Hälsingerådet 2016-08-17 

§ 260 Mötets avslut 

Ordförande Sven-Erik Lindestam förklarade mötet avslutat 


Nästa Hälsingeråd äger rum 5 oktober i Orbaden. 


Ordförande Justerande Utdragsbestyrkande 


