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Hälsingerådet 2015-10-07 

Sven-Erik Lindestam, ordförande 

I~/L~ 

Olov Nilsson Sträng, justerande 

Ordförande Justerande Utdragsbestyrkande 
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Hälsingerådet 2015-10-07 
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kommunerna 
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Ordförande Justerande U tdrags bes t yrkande 
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Hälsingerådet 2015-10-07 

§ 186 Mötets öppnande 

Ordförande Sven-Erik Lindestam hälsade Hälsingerådet välkommet till 
Järvsöbaden, och förklarade mötet öppnat. 

Ordförande Justerande Utdragsbestyrkande 
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Hälsingerådet 2015-10-07 

§ 187 Val av justerande 

Olov Nilsson Sträng, Bollnäs, utsågs att justera dagens protokoll. 

Ordförande Justerande Utdragsbestyrkande 
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Hälsingerådet 2015-10-07 

§ 188 Föredragningslista 

Föredragningslistan godkändes, och ett antal övriga frågor anmäldes. 

Övriga frågor: 

- Flyktingsituationen 
- Skatteverket 
- Ljusdal, tankar efter branden i förvaltningshuset 
- Eldklotet 

Ordförande Justerande Utdrags best yrkande 
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Hälsingerådet 2015-10-07 

§ 189 Föregående protokoll 

Protokollet från föregående Hälsingeråd är justerat och publicerat på 
Hälsingerådet hems ida. 

Ordförande Justerande Utdragsbestyrkande 
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Hälsingerådet 2015-10-07 

§ 190 Hälsingerådets arbetsområden 

Hälsingerådet har vid ett flertal tillfällen diskuterat vilka arbetsollliåden rådet ska 
utveckla under perioden 2015 - 2018. 

Hälsingerådets verksamhetside är att 
- omvärldsbevaka 
- opinionsbilda 
- samverka 
Så att kornrnunledningarna får stöd i sitt uppdrag att utbeckla kommunerna i 
Hälsingland. 

Hälsingerådet värdegrund säger att rådets arbete ska kännetecknas av öppenhet, 
att Hällsingerådet och kommunerna i Hälsingland ska vara öppna och ärliga mot 
varandra. Det betyder att ha förtroende för varandra och värna om gott samarbete. 

Hälsingerådets verksamhetsplan har hittills varit uppbyggd runt delollliådena 
- Omvärldsanalys 
- Verksamhetssamverkan 
- Utbildning 
- Näringsliv 
- Infrastruktur 

Vid föregående råd, i september, genomfördes en workshop utifrån temana 
arbetsmarknad och integration. Resultatet av dessa diskussioner har sedan 
bearbetats vidare, och frågan till rådet var verksamhetsplanens delollliåden, och 
huruvida verksamhetsplanen skulle utökas med ett nytt delollliåde, arbetsmarknad 
och integration. Arbetsmarknads- och integrationsfrågor kan läggas till i 
delollliådet näringsliv . 

Fortsätt med delollliåde omvärldsspaning/omvärldsanalys. 

Under del område verksamhetssamverkan har utredningen om PA-samverkan 
avslutats. Inom detta område är det rådets mening att samverkan inom området 
lönesystem och löneadministration kan fördjupas. 

Fortsätt att arbeta med utbildningsfrågor för hela Hälsingland. 

Rådet bör fortsätta att bevaka frågor inom ollliådet infrastruktur. 

Rådet bör även fortsätta att bevaka kultur- och turismfrågor. 

OrdfömPde Justerande U tdrags bes t yrkande 

~ 
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Hälsingerådet 2015-10-07 

Hälsingerådets beslut: 

Rådet ger i uppdrag till kommuncheferna 
- att utreda samverkansmöjJigheter gäJJande SFI för grupper med olika behov. 

- att utreda vad som kan göras gäJJande kommunernas kompetenskrav vid 

nyanstäJJning. 

- att undersöka frågan om körkort som en förutsättning för möjlighet tiJJ arbete. 


Ordförande Justerande Utdrags bestyrkande 
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Hälsingerådet 2015-10-07 

§ 191 Samverkansavtal mellan Hälsinglands 
utbildningsförbund och hälsingekommunerna, gällande 
teknik-, och vård- och omsorgscollege. 

Direktionsordförande Mattias Åhlund, och förbundschef Thomas Winqvist, 
Hälsinglands utbildningsförbund, informerade om samverkansavtal. 
Samverkansavtal i detta fall upprättas mellan Hälsinglands utbildningsförbund 
och Hudiksvalls, Ljusdals och Ovanåkers kommuner. I mars 2016 står 
Teknikcollege inför en omcertifiering, vilken bygger på att ett samverkansavtal 
upprättas. 

Modellen Teknikcollege bygger på en samverkan mellan teknikföretag och 
utbildning. 

Elev som söker till en utbildning inom samverkansområdet behandlas som 
förstahandssökande i hela området. 

Samtal har förts mellan Hälsinglands utbildningsförbund och de kommuner som 
inte ingår i förbundet. 

Vård- och omsorgscollege omfattar samtliga kommuner i länet. Vård- och 
omsorgscollege har krav på samverkan inskrivet i sitt regelverk, men inte med 
samma skarpa skrivning som Teknicollege. (bildspel bifogas) 

Hälsingerådets beslut: 
Hudiksvalls, Ljusdals och Ovan åkers kommuner informerar Hälsingerådet om att 
man tar hem frågan om samverkansavtal till sina respektive kommuner. 

I samband med denna punkt lyftes även frågan om Hälsingeutbildning, ekonomisk 
förening, där Hälsingerådet fick en kort bakgrund och information om 
Hälsingeutbildnings historia. Samverkan startade på informell nivå i norra 
respektive södra Hälsingland, och omfattade högskolesamverkan. Stegvis har 
ytterligare utbildning omfattats, och samarbetet har formaliserats inom ramen för 
en ekonomisk förening. 

Hälsingerådets beslut: 
Hälsingerådets direktion bjuds in till Hälsingerådet för gemensamma samtal i 
början av 2016. 

Ordförande Justerande Utdrags best yrkande 
r-

~ 
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Hälsingerådet 2015-10-07 

§ 192 Rapporter 

Den ekonomiska ställningen per den sista september redovisades. (rapport 
bifogas) 

Ordförande Justerande Utdragsbestyrkande 
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Hälsingerådet 2015-10-07 

§ 193 Hälsingegårdar, nuläge 

Ljusdals kommun informerade Hälsingerådet om ansökan till regionen för ett 
hälsingegårdsprojekt kallat Samverkansbryggan Hälsingegårdar, med två 
huvudfokus; samverkansorganisering och produktutveckling. 

Ansökan sänds till övriga kommuner för synpunkter innan den lämnas in 22 
oktober. 

Hälsingerådets beslut: 
Hälsingerådet tackar för informationen. 

Ordförande Justerande Utdragsbestyrkande 
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Hälsingerådet 2015-10-07 

§ 194 Nyval av ledamöter till styrelsen för Hälsingland 
turism 

Hälsingerådets representation i Hälsingland turisms styrelse har hittills varit som 

adjungerade. Hälsingland Turism har utlyst en extra stämma i november, där 

Caroline Schmidt, Hudiksvall och Y oomi Renström, Ovanåker kommer att delta. 


Hälsingerådets beslut: 

Rådet beslutar att avvakta till nästa Hälsingeråd med frågan om att utse ledamöter. 


Ordförande Justerande Utdragsbestyrkande 
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Hälsingerådet 2015-10-07 

§ 195 Kungligt besök i Hälsingland 

I maj lyfte Hudiksvalls kommun frågan om att bjuda in hertiginnan av 
Hälsingland, prinsessan Madeleine, att besöka Hälsingland under 2016, där 
Hälsinglands kommuner tillsammans kan vara värdar, och erbjuda ett program 
med besök hos företagare i landskapet. Hälsingerådet uppdrog vid det tillfället åt 
kommuncheferna att utforma programförslag. 

Hälsingerådets beslut: 
Hudiksvalls kommun arbetar vidare med inbjudan och program, och återkommer 
till Hälsingerådet i december. 

Ordförande Justerande Utdragsbestyrkande 
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Hälsi ngerådet 2015-10-07 

§ 196 Övriga frågor 

Fyra övriga frågor har anmälts: 

- flyktingsituationen i respektive kommun 
- skatteverket 
- Ljusdal efter branden i förvaltningshuset 
- Eldklotet 

Flyktingsituationen 
Inget tyder på att flyktingströmmarna ska minska. Samfällt är situationen mycket 
ansträngd. Myndigheter och bolag har fått information om att evakueringsplatser 
kan komma att tas i bruk. Migrationsverket ska bygga egna boenden. Respektive 
kommun ger en bild av det aktuella läget. 

Bollnäs 
Bollnäs har 600 platser, varav 200 i kommunalt bestånd. 400 platser finns i 
bygdegårdar och liknande. Kommunen har svårt att erbjuda lägenheter, det är kö. 
Kö till SFI. Hög arbetslöshet. Kommunen ser på möjligheten att erbjuda enklare 
övergångs boende. 

Ovanåker 
Kommunen ser samma generella dilemman som Bollnäs. 300 asylsökande finns i 
Alfta, och 50 är på väg in. Boende för ensamkommande barn startas, tillfälligt 
boende, ev. evakuering erbjuds i Voxna. Svårigheter att hitta personer som vill åta 
sig att vara god man. 

Ljusdal 
Inventering genomförd, två stora boenden är etablerade och ett tredje kan öppna. 
Samma dilemman som i övrig kommuner, med ökat tryck på exempelvis skola 
och överförmyndare. Svårt att hitta personer som vill åta sig att vara god man. 

Hudiksvall 
Hudiksvalls kommun ser samma dilemman som övriga korrununer, med 
exempelvis bostadsbrist. Förvaltningarna har fått i uppdrag att hitta lösningar på 
både kort och lång sikt. Uppdraget är att de lösningar som erbjuds ska verka för 
integration. Kommunen har 70-80 evakueringsplatser, total 300-400 platser i 
korrununala lokaler, föreningslokaler och idrottshallar. 

Nordanstig 
Inventering genomförd, ett tillfålligt boende planeras i Jättendals nedlagda skola. 
Boenden planeras i Harmånger, Strömsbro och Hassela. Ca 90 ensamkommande 
barn finns i kommunen. 

Ordförande Justerande Utdragsbestyrkande 
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Hälsingerådet 2015-10-07 

Söderhamn 
Inventering genomförd. Tre boenden är fulla. Utreder möjlighet med tillfälligt 
boende för ensamkonunande barn. Konununen tar fram en plan. Nytt avtal skrivs 
med Länsstyrelsen. Idag finns i kommunen 1170 asylsökande i konununen (EBO 
oräknat. 1198 inkl) Ljusne 399, Bergvik 148, Norrala 320, Sandarne 4 och Vallvik 
34. 

Skatteverket 
Caroline Schmidt, Hudiksvall, rapporterade från Skatteverkets utfrågning, där hon 
deltagit. Verket vill stänga 8 kontor, däribland kontoret i Hudiksvall. Statskontoret 
utreder frågan om statliga myndigheters beslut om lokalisering. Skatteverkets 
regleringsbrev skrivs om i december, Hälsingerådet ska yttra sig i frågan. 

Hälsingerådets beslut: 
Hälsingerådet ska yttra sig i frågan om skatteverkets beslut om lokalisering. 
Samordnaren förebereder skrivelse. 

Konununcheferna får i uppdrag att organisera ett möte med ansvariga 
myndigheter och riksdagsledamöter för att diskutera statliga myndigheters närvaro 
i regionen. 

Ljusdal efter branden 
Utredning pågår i konununen, säkerhetschef, polis och räddningstjänst arbetar 
med detta. Yttrande från konununen konuner när resultatet av utredningen 
föreligger. Viktigt att personalen känner sig trygg. 

Eldklotet 
Marie Centerwall, Bollnäs, rapporterar att organisationen Företagarna i länet vill 
förlägga sin gala Eldklotet till Bollnäs. 

Ordförande Justerande U tdrags bestyrkande 

~ 
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Hälsingerådet 2015-10-07 

§ 197 Mötets avslut 

Ordförande Sven-Erik Lindestam förklarade mötet avslutat. 


Nästa Hälsingeråd äger rum 2 december i Bollnäs kommun. 


Ordförande Justerande Utdragsbestyrkande 
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• 	 Teknikcollege Hälsingland - etablerat 2010 
Ägs av Industrirådet 
Drivs i Hälsingland av näringslivsparter, utbildningsanordnare, näringslivsenheter, fackliga 
parter, Högskolan i Gävle, Mittuniversitet 
Syftar till öka antagnings- och anställningsbarhet påverka utbildningar och strukturer. 
Kvalitetssäkring av utbildningar - certifieringsperioder - interna och externa granskningar 

• 	 Vård- och omsorgscollege Gävleborg - etablerat 2011 
Ägs av arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer inom vård och omsorgssektorn i Sverige 
Drivs i Gävleborg av arbetsgivare, utbildningsanordnare, fackliga parter, Högskolan i Gävle 
Syftar till att öka anställningsbarhet, höja attraktionskraft, påverka utbildningar och strukturer 
Samverkansavtal mellan samtliga länets kommuner, Älvkarleby, Region Gävleborg. 
Kvalitetssäkring av samverkan - certifieringsperioder - interna och externa granskningar 

College =kollegium 



Riktlinjerna för Teknikcollege 


liDet är ett kravatt minst tre kommuner 
bildar en region. Den ansökande regionen 
ska redogöra för ingående kommuner och 

utbildningsanordnare samt även eventuella 
kommande tilltänkta parter." 



Samverkansavtal mellan ingående kommuner ska finnas 

i en region. Avtalet ska påvisa fri rörlighet för 


studerande på gymnasial utbildning inom regionen 

samt redogöra för vad som gäller beträffande 


interkommunal ersättning. 




VO-college 


"I regionala college ingår minst tre kommuner 

och ett landsting eller en region. " 




Samverkansavtal 


• 	 § 1 Avtalsparter 

• 	 Hudiksvall, Ljusdal, Ovanåker och Hälsinglands 
Utbildningsförbund. I och med 
undertecknadet av detta avtal upphör tidigare 
samverkansavtal mellan parterna. 
Kommunerna inom samverkansområdet har 
rätt att teckna kompletterande avtal inom 
området och samverkansavtal med kommuner 
utanför området. 



• 	 § 2 Syfte 

• Avtalet syftar till att ge ungdomarna inom 
samverkansområdet större möjlighet att få sitt 
förstahandsval av gymnasieprogram och skola 
ti Ilgodosett. 

• 	 Fritt får välja mellan de program som erbjuds 
inom samverkansområdet och blir mottagna i 
första hand enligt gällande lagstiftning. 



• 	 § 3 Innehåll och omfattning 

• 	 Parterna enas om att avtalskommunerna 
utgör samverkansområde vad avser antagning 
till samtliga nationella program som anordnas 
avavtalskommunerna: 



• 	 § 4 Ekonomiska villkor och förutsättningar 

• 	 Beräkningarna baseras i grunden på beslut om 
"lika villkor" och skollagen. 

• 	 Interkommunal ersättning och 
självkostnadsprincipen i Skollagen kap. 16 
Interkommunal ersättning §§50-51 



• 	 Interkommunal ersättning och självkostnadsprincipen i Skollagen kap. 16 Interkommunal 
ersättning 

• 
• 	 50 § En kommun som på ett nationellt program har antagit en elev som inte är hemmahörande i 

kommunen eller i samverkansområdet för utbildningen ska ersättas för sina kostnader för elevens 
utbildning av dennes hemkommun (interkommunal ersättning). 

• 
• 	 51 § Om inte den anordnande huvudmannen och elevens hemkommun kommer överens om annat, 

och annat inte heller följer av andra och tredje styckena, ska den interkommunala ersättningen 
motsvara anordnarens självkostnad. 

• 
• 	 När eleven har tagits emot i andra hand enligt 47 §, ska ersättningen högst uppgå till den kostnad 

som hemkommunen själv har för motsvarande utbildning. Är anordnarens kostnad lägre, ska 
hemkommunen i stället ersätta den lägre kostnaden. 

• 
• 	 När det är fråga om riksrekryterande utbildning eller särskilda varianter inom de nationella 

programmen, ska hemkommunen betala det belopp som har beslutats i varje särskilt fall av Statens 
skolverk. 



2015 - sammandrag 

Hälsingerådet per 30 september 2015 
Belopp i tusental kronor 

Budget 
2015 

Redovisning 
2015 

Ingående balans 218,8 218,8 

Intäkter 
Medlemsavgifter 513,0 513,0 

Stipendium 0,0 


Summa intäkter 
Kostnader 

Personal 

Lokaler 

Sammanträden, konferenser 

Stipendium 

Porto, telefon, div mtrl 

Kopiering 

Resor, bil hyror 

Inventarier 


513,0 

-585,0 
-12,0 
-28,0 

0,0 
-6,0 
-1,0 
-3,0 
-1,0 

Summa kostnader -636,0 

o 

Arets resultat -123,0 

513,0 

-413,9 
0,0 

-23, l 
-12,0 
-2,2 
-0,3 
-1,3 
-0,2 

-453,0 

60,0 

utgående balans 95,8 278,8 


