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KOMMUNCHEFER

Hälsingekommunernas ledande chefstjänstemän utgör Hälsingerådets ständiga tjänstemannaberedningsgrupp
och har under 2012 varit:
Leopold Stoltz/Kjell Öhrström Bollnäs
Bengt Friberg Hudiksvall
Nicklas Bremefors Ljusdal
Tommy Staaf Nordanstig
Christer Engström Ovanåker
Margareta Högberg Söderhamn



SÄTE FÖR HÄLSINGERÅDET

Hälsingerådets säte har under 2012 varit Hudiksvalls kommun.

SAMORDNARE

Anders Pihlgren har varit samordnare för Hälsingerådet under första halvåret 2012 och därefter ersatts av
Kerstin Oremark.

REVISORER

Nils-Erik Nilsson och Margareta Tamm - Persson har under 2012 varit revisorerför Hälsingerådet. Ekonomisk
redovisning samt revisionsberättelsen biläggs verksamhetsberättelsen.

HÄLSINGERÅDETS UPPDRAG ENLIGT STADGARNA

Hälsingerådet är en frivillig samarbetsorganisation för Hälsinglands kommuner i form av en ideell förening för
gemensamma strategiska frågor för Hälsingland.

Hälsingerådet har dessutom till ändamål att främja utvecklingen av Hälsingland.

VERKSAMHETSPLAN FÖR HÄLSINGERÅDET

Hälsingerådet antog under år 2011 en verksamhetsplan för åren 2011 —2014. De delområden som fastställdes
var:

1. UTBILDNING MED UTVECKLINGSOMRÅDET GYMNASIESAMVERKAN MED

VUXEN UTBILDNING

Ärendet har behandlats av Hälsingerådet vid flera tillfällen under året. Vid sammanträdet 1maj deltog
Hälsingeutbildning ekonomisk förenings styrelse och verkställande tjänstemän i en hearing om samverkan.

En avsiktsförklaring om intresse för samverkan med gemensam gymnasieskola och vuxenutbildning har under
året antagits av kommunerna Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig och Söderhamn.

De kommuner som anmält intresse av samverkan bereder därefter ärendet för slutligt ställningstagande i
Hälsingerådet under mars 2013.

2. VERKSAMHETSSAMVERKAN MED UTVECKLINGSOMRÅDET

PERSONALADMINISTRATIV (HR) SAMVERKAN

På Hälsingerådets uppdrag har konsultföretaget PWCAB utfört en utredning med översyn av PA-funktionerna i
Hälsinglands kommuner. Utredningen har belystfrågorom:

• Vilka ansvarsområden/processer som kan ingå i en gemensam HR(human resources) —funktion i
Hälsingland.

• Hur en gemensam HR-funktion för kommunerna i Hälsingland kan byggas upp.
• Hur samverkan ska organiseras för att nå bästa resultat.
• Vilka gemensamma processer, policies/riktlinjer, rutiner m.m. som kan vara gemensamma för

kommunerna.



• Vilka för- respektive nackdelar det finns med att ha en gemensam personalstrateg för samtliga
Hälsingekommuner

• Vilka perspektiv, uppdrag och roller som HR-funktionen ska ha, som t.ex. administrativ expert,
förändringsledare, strategisk resurs.

Ärendet är under beredning och ska behandlas av Hälsingerådet i mars 2013.

3. VERKSAMHETSSAMVERKAN MED UTVECKLINGSOMRÅDET FÖRSTUDIE KRING

SAMVERKANSOMRÅDEN

En kartläggning av pågående samverkansområden har gjorts, där det framgår att var och en av
hälsingekommunerna har mellan 22 och 25 pågående samverkansprocesser, i huvudsak med varandra.
Hälsingerådet kommer att åter ta upp ärendet till överläggning.

4. VERKSAMHETSSAMVERKAN MED UTVECKLINGSOMRÅDET E-TJÄNSTER 1

HÄLSINGLANDS KOMMUNER

Bollnäs och Söderhamns kommuner bedriver ett gemensamt projekt med E-tjänster. Syftet med projektet är
att utöka servicen till kommuninvånarna, främst inom skol-, kultur- och fritidssektorerna. Kommuninvånarna
kan också lämna synpunkter och skrivelser till kommunerna och fler avancerade tjänster kommer att utvecklas.
Projektet kan involvera fler hälsingekommuner om intresse finns.

Under året har Region Gävleborg lanserat ett omfattande projekt för e-tjänster som samtliga
hälsingekommuner deltar i. Frågan har därför övergåtttill regionförbundet och därmed tills vidare avförts från
Hälsingerådets verksamhetsplan..

5. OMVÄRLDSANALYS INKLUSIVE ANALYS AV KONSEKVENSER

Kommunernas tjänstemän arbetade under våren fram ett gemensamt förslag till omvärldsanalys som
diskuterades under Hälsingerådets två planeringsdagar den 11-12 december 2012.

1 diskussionen lyftes utbildnings-, kompetens- och arbetsmarknadsfrågorna liksom samverkan som viktiga
frågor att arbeta vidare med.

Landskapsperspektivet och varumärket Hälsingland behöver uppmärksammas mer för att landskapet ska kunna
behålla sin kulturella särart. Det är viktigt att rådets verksamhet blir tydligare i kommunerna. Förbättrad
information i kommunens politiska och tjänstemannaorganisationer behöver utvecklas.

Hälsingerådet behöver också arbeta med attitydfrågor eftersom förändringsbenägenhet och nytänkande
särskilt vad gäller entreprenörskap, företagande och utbildning är viktiga utvecklingsfrågor i landskapet.

Infrastrukturfrågor (inklusive bredbandsutbyggnaden) generellt är frågor som behöver beredas vidare.
Tillkomsten av Trönödiagonalen, som skulle binda samman arbetsmarknaderna mellan i första hand Hudiksvall
och Bollnäs , men även ha en nationell betydelse för södra Sveriges anknytning till Norrland lyftes fram som en
prioriterad regional fråga..

Diskussion fördes om vilka målgrupper som kan vara aktuella att särskilt uppmärksamma och Hälsingerådet
konstaterade att äldre personer hittills kanske inte uppmärksammats som den intressanta inflyttargrupp som
den är.



6. NÄRINGSLIV MED UTVECKLINGSOMRÅDE HÄSTNÄRINGEN

Hälsingerådet informerades vid sammanträde 2011-10-26 om Hästnäringens förutsättningarför Hälsingland
vad gäller:

• ökad tillväxt
• företagsetableringar
• fler arbetstillfällen
• lokal och regional utveckling av turismen
• levande landsbygd
• attraktiva boendemiljöer

Hälsingerådet har inte behandlat frågan ytterligare under år 2012.

7. NÄRINGSLIV MED UTVECKLINGSOMRÅDE HÄLSINGLANDS TURISM

Hälsinglands kommuner har beslutat att tillskjuta projektmedel till Hälsingland Turism även under år 2013.
Samtliga kommuner utom Nordanstig har också fattat beslut om medfinansiering under år 2014. Projektet
Hälsingland Turism med finansieras förutom av kommunerna även av Region Gävleborg, EU:s regionala fond
samt av medlemmarna.

8. INFRASTRUKTUR MED UTVECKLINGSOMRÅDE TRÖNÖDIAGONALEN

Partnerskapet för Bergslagsdiagonalen har genom konsultföretaget Tyréns tagit fram en rapport som
formulerar målbilder för Bergslagsdiagonalen till år 2025 respektive år 2035 samt genom konsultföretaget ÅF
tagit fram en rapport om Trönödiagonalen.

Trönödiagonalen är benämningen på en ny väg mellan väg 50 och E 4 över (Glössbo — Kungsgården över Trönö)
(se även punkt 5). Diagonalen skulle förkorta restiden avsevärt mellan centralorterna Bollnäs och Hudiksvall
och därigenom också förkorta väglängden mellan södra och norra Sverige. Vägförkortningen är 18 km och
restidsvinsten beräknas till ca. 11 minuter. Projektledare Håkan Bergeå har redovisat läget för Hälsingerådet.
Frågan om Trönödiagonalens finansiering kan aktualiseras i kommande länsplanearbete.

9. INFRASTRUKTUR MED UTVECKLINGSOMRÅDE OSTKUSTBANAN OCH NORRA

STAMBANAN

Information har under året inhämtats om Trafikverkets kapacitetsutredning.

Information och överläggningar om transportstråken beräknas ske under år 2013 inför att synpunkter ska
lämnas till planupprättaren Region Gävleborg. Regionförbundet ska avlämna yttrande till
Näringsdepartementet om den nationella planen under 2013 och dessutom utarbeta förslag till länsplan för
åren 2014—2021.

10. VIN DKRAFT

Söderhamn — Bollnäs och Ovanåker har gemensamt färdigställt ett tillägg till tematiskt tillägg till översiktsplan
för vindkraft. Kommunerna har rapporterat om arbetet till Hälsingerådet.



ÖVRIGA ANGELÄGNA FRÅGOR

STORMEN DAGMAR

Stormen Dagmar, som härjade i landskapet under julhelgen år 2011, blottlade många sårbara punkter. Förutom
en kritiserad beredskapsnivå hos elbolagen visades stora brister i telefonins funktioner. Informationen till
allmänheten var också bristande.

Tillsammans med länsstyrelsen genomförde Hälsingerådet en större överläggning. Överläggningen ägde rum
den 20 februari och samlade landskapets kommuner, länsstyrelsen samt elbolag och teleoperatörer.

INFÖRANDET AV UNGDOMSKORT

Hälsingerådet har framfört önskemål till kollektivtrafikhuvudmannen Landstinget om införandet av fria
ungdomskort för grundskole- och gymnasieungdomar. Landstinget avser återkomma med dialog i frågan.

HEMSJUKVÅRD

Under året har frågan om ett förändrat huvudmannaskap för hemsjukvården i länet behandlats i Hälsingerådet.
Hemsjukvården överförs from år 2013 till kommunerna.

KULTURPLAN GÄVLEBORG

Hälsingerådet har 2012-03-21 avlämnat yttrande över förslag kulturplan till Landstinget Gävleborg.

YTTRANDE ÖVER REMISS ANGÅENDE BREDBANDSSTRATEGI

Hälsingerådet beslutade att tillskriva Region Gävleborg om att länets förslag till bredbandsstrategi skulle ges ett
tydligare glesbygdsperspektiv.

GEMENSAM UTREDNING OM AVFALL HÄLSINGLAND

Hälsingerådet har beslutat tillsätta en gemensam utredning om samverkan inom avfallsområdet. Roland
Bäckman (s), Sven-Erik Lindestam(s) samt Hans ionsson(c) utgör Iedningsgrupp.

FJÄLLVÄGEN

Information har lämnats om projektet fjällvägen av projektledaren Vibeke Sjögren Ottosson.

HÄLSINGEGÅRDAR

Hälsingegårdar utsågs till världsarv av UNESCO i juli 2012. Hälsingerådet följer arbetet och utsåg samordnaren
till kontaktperson i det fortsatta arbetet. En förstudie inför kommande projekt har utarbetats enligt uppdrag av
Region Gävleborg.



Sommarens låga polisbemanning ställde till problem i vissa av Hälsingekommunerna. Hälsingerådet bjöd därför
in Länspolismästaren och polisstyrelsen ordförande till dialog. Brev har även skrivits till Rikspolisstyrelsen och
Justitiedepartementet angående polisutbildningens förläggning.

HÄLSINGERÅDET HAR SKRIVIT INSÄNDARE MED FÖLJANDE RUBRIKER

• Regeringen får inte lägga krokben för tillväxten(Kapacitetsutredningen) (publicerad i
hälsi ngeti dni ngarna)

• Stormen Dagmar (publicerad 1 hälsingetidningarna)
• Nu är det dags - Satsningar med mersmak (lnfrastrukturpropositionen) (publicerad 1

hälsingetidni ngarna)
• Vi behöverfler kunniga, närvarande och engagerade poliser- polisutbildning behövs i Hälsingland

(publicerad 1 hälsingetidningarna samt 1 Dagens samhälle, webb)
• Världsarv i Hälsingland (UNESCO:s världsarvsbeslut) (publicerad 1 hälsingetidningarna)

FÖR 1-IÄLSINGERÅDET

Hassela den 27mars2013

Marie Centerwall
Ordförande

Magnus Svensson
vice ordförande



Hälsingerådet

2012

Pesultatbudget (kkr) Budget Bokslut
2012 2012

0

0

0

0

Ingående balans 18,2 18,2

Intäkter
Medlemsavgifter 515,0 512,9
Fördelning stipendiekostnader 12,0
Fördelning Järvsöbaden 13-14 mars 20,1
Fördelning Orbaden 15-16 maj 29,7
Fördelning Järvsäbaden 1 1-12 dec 23,5

Summa intäkter 515,0 598,3
Kostnader

Personal -462,0 -448,2
Lokaler -lao -12,0
Sammanträden, konferenser -30,0 -86,2
Stipendium -lao
Porlo, lelefori, dlv rnlrl -6,0 -5,0
Kopiering -1,0 -0,3
Resor, bilhyror -3,0 0,0
Inventarier -1,0 -6,0

Summa kostnader -515,0 -569,8

Årets resultat 0,0 28,5

Utgående balans 18,2 46,7

Budget
2013

46,7

513,0

513,0

-460,0
-12,0
-30,0

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

-513,0

0,0

46,7

/141 ‘IL



Hälsingerådet

Resultaträkning (kr)
Intäkter

Medlemsavgifter
Fördelade stipendiekostnader
Fördelade konferenskostnader

Summa
Kostnader

Personal
Lokaler
Sammanträden, konferenser
Konsulter
Stipendium
Porto, telefon, div mtrl
Kopiering
Resor. bilhyror
Inventarier

• • . •

0’

512888
12 000
73 367

598 255

-448 183
-12 000
-86 220

-2 870
-464

-75
-4 742

-547 033

-48 894

• sberättelse den

th~

2012 2011

498 139

498 139

-451
-12
-27
-47

980
000
775
127

-12000
-5 037

-347

-5 964
-569 750Summa

0

0

0

0

Årets resultat 28 505

Balansräkning (kr)

Tillgångar
Fordran på Hudiksvalls kommun 46 673

Summa tillgångar 46 673

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Balanserat resultat -181 832
Årets resultat 28 505

-153 327
Skuld till medlemmarna 200 000

Summa eget kapital och skulder 46 673

2011

18 168
18 168

-132 938
-48 894

-181 832
200 000
18 168

~t- der?%~2013

• • • •—



Revisionsberättelse

Hälsingerådet

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 resultaträkningen och balansräkningen fastställs,

att det balanserade resultatet disponeras i ny räkning samt

att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret

Ovanåker 2013-02-04

Ma reta Tamm Persson Nils-Erik Nilsson


