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Hälsingerådet 2015-03-18 

Inga Malm, sekreterare 

Magnus Svensson, justerande, §§ 162 - 163 

Ordförande Justerande Utdragsbestyrkande 
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Hälsingerådet 2015-03-18 

Innehållsförteckning 

§ 151 Mötets öppnande 

§ 152 Val av justerande 

§ 153 Föredragningslista 

§ 154 Föregående protokoll 

§ 155 Arbetsområden för Hälsingerådet 2015 2018 

§ 156 Slutrapport Fjällvägen 

§ 157 Trafik på Stambanan, fortsatt bevakning av frågan 

§ 158 Världsarv och vindkraft, fortsatt bevakning av frågan 

§ 159 Hälsingland turism, lägesrapport 

§ 160 Bokslut och verksamhetsberättelse 

§ 161 Rapporter: 
återrapport, gemensam HR 
återrapport, utbildningsförbund 
förfrågningar från regionen gällande kommunalt engagemang i olika 
kommunikationsinsatser 

§ 162 Övriga frågor 
Hälsinge gårdar 

§ 163 Mötets avslut 

Ordförande Justerande Utdrags best yrkande 
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Hälsingerådet 2015-03-18 

§ 151 Mötets öppnande 

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

Ordförande Justerande Utdragsbestyrkande 
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Hälsingerådet 2015-03-18 

§ 152 Val av justerande 

Olov Nilsson Sträng, Bollnäs utsågs att justera dagens protokoll §§ 151 - 161 
Magnus Svensson, Söderhamn, justerar §§ 162 - 163 

Ordförande Justerande Utdragsbestyrkande 
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Hälsingerådet 2015-03-18 

§ 153 Föredragningslista 

Den föreslagna föredragningslistan godkändes. 

En övrig fråga anmäldes; Hälsingegårdar. 


Ordförande Justerande Utdragsbestyrkande 
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Hälsingerådet 2015-03-18 

§ 154 Föregående protokoll 

Ordförande redogjorde för föregående mötes protokoll. Protokollet är justerat och 
publicerat på Hälsingerådets hems ida. 

Hälsingerådet diskuterade värdet av att informera om rådets protokoll i den egna 
kommunen. 

Hälsingerådet beslut: 


Hälsingerådet lägger protokollet till handlingarna. 


Ordförande Justerande Utdragsbestyrkande 
Il/f 
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Hälsingerådet 2016-03-18 

§ 155 Arbetsområden för Hälsingerådet 2015 - 2018 

Ordförande gjorde en kort sammanfattning av föregående dags gemensamma 
arbete och resonemang omkring Hälsingerådets arbetsområden. Inför 
Hälsingerådet i maj, uppmanas ledamöterna att, med utgångspunkt i rådets 
resonemang och tidigare beslutade arbetsformer, ta ställning till det fortsatta 
arbetet med att ta fram en plan för rådets arbete och målområden under perioden. 

Hälsingerådet beslut: 

Hälsingerådet i maj beslutar om hur arbetet med rådets arbetsområden ska 
färdigställas. 

Bildspel bifogas. 

Ordförande Justerande Utdrags best yrkande 
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Hälsingerådet 2015-03-18 

§ 156 Slutrapport Fjällvägen 

Vibeke Sjögren, projektledare för Fjällvägen redovisar den slutrapport som 
fastställs under vecka 13, och kommer ut 2015-03-31. Projekt Fjällvägen startade 
i april 2012, av Bollnäs, Ljusdals, Söderhamns och Härjedalens kommuner, 
regionerna Gävleborg och Jämtland-Härjedalen, samt destinationerna Järvsö, 
Funäsfjällen. Vemdalen, och i dialog med Trafikverket. Bollnäs kommun har varit 
projektägare. 

Projektets syfte har varit att "Stärka och kvalitetssäkra områdets tillväxt, 
attraktions- och konkurrenskraft genom förbättrad och utvecklad infrastruktur och 
innovativ samverkan" och dess strategiska mål att "Bidra till inlandets regionala 
utveckling och tillväxt, förkorta restiderna längs stråket och verka för ett säkrare, 
mer framkomligt och tillgängligt transportsystem. Målet med projektet är också 
att bygga upp en hållbar plattform och organisation och struktur för de frågor vi 
arbetar med." 

Slutrapporten är utformad som aven framåtsyftande återvalsstudie. Ytterligare ett 
år bedöms som nödvändigt för att projektet ska nå sitt mål, projektbeskrivning och 
ansökan skickad till medverkande aktörer, och möte är inplanerat med politiker 
från flera kommuner och regioner. 

Hälsingerådet beslut: 
Hälsingerådet tackar för redovisningen. 

Bildspel bifogas. 

Ordförande Justerande Utdragsbestyrkande 
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Hälsingerådet 2015-03-18 

§ 157 Trafik på Stambanan, fortsatt bevakning 

Hälsingerådet bevakar frågan om Trafikverkets plan för underhåll av Stambanan, 
och de konsekvenser planerade trafikstopp får för berörda kommuner. 

Kommuner, region och enskilda riksdagsledamöter har engagerat sig i frågan. 
Berörda kommuner är mycket medvetna om hur eftersatt underhållet på banan är 
och att åtgärder är absolut nödvändiga. Fungerande trafik på Stambanan är en 
regional tillväxtfråga, av avgörande betydelse för näringsliv, besöksnäring och 
arbetspendling. 

För att underhållsåtgärder ska kunna planeras och genomföras på ett bra sätt, 
förutsätts att de som berörs också får bidra till god planering för att minimera 
störning i trafiken. Möten har ägt rum, mellan Trafikverket, kommuner regioner 
och operatörer, och uppföljande möte är utlovat. Det är nödvändigt att diskutera 
med Trafikverket om deras kommunikation med kommuner och regioner. 

Hälsingerådet beslut: 
Hälsingerådet fortsätter att bevaka frågan. 

Ordförande Justerande Utdragsbestyrkande 
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Hälsi ngerådet 2015-03-18 

§ 158 Världsarv och vindkraft, fortsatt bevakning 

Hälsingerådet bevakar frågan om världsarvet Hälsingegårdar i relation till fortsatt 
vindkraftsetablering. Nuläget i berörda kommuner är idag: 

Härjedalens kommun har i ett tidigare skede ej utnyttjat sin vetorätt i frågan om 
etablering av vindkraftverk i närheten av världsarvsgården i Fågelsjö. I dagsläget 
har Härjedalens kommun antagit en mer restriktiv hållning i sitt yttrande till 
Länsstyrelsen. Ljusdals kommun uppdaterar information i ärendet till 
nästkommande Hälsingeråd. 

- I Bollnäs kommun hanteras frågan om etablering av vindkraftverk i Vallsta, 
Hallbråns vindkraftpark, där tre verk i nu föreslagen utformning av parken, 
kommer att vara synliga från världsarvsgården Gästgivars i Vallsta. 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tillstyrka 
vindkraftanläggningen vid Hallbrån under förutsättning att etableringen inte 
upphäver Hälsingegårdarnas status som världsarv. Yttranden har kommit till 
Bollnäs från andra kommuner, ICOMOS och Riksantikvarieämbetet. 

- Ovan åkers kommun har i sitt yttrande, med hänvisning till att världsarvet 
Hälsingegårdar hänger ihop som ett världsarv beläget i flera kommuner, ställt sig 
avvisande till etablering av vindkraftverk i Vallsta. 

- Söderhamns kommun har i sitt yttrande, med hänvisning till att världsarvet 
Hälsingegårdar hänger ihop som ett världsarv beläget i flera kommuner, ställt sig 
avvisande till etablering av vindkraftverk i Vallsta. 

Hälsingerådet beslut: 
Hälsingerådet fortsätter att bevaka frågan. 

Ordförande Justerande Utdrags bestyrkande 
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Hälsingerådet 2015-03-18 

§ 159 Hälsingland turism, lägesrapport 

Regionen har beviljat pengar till förstudie om hur man kan ta in Hälsingland 
turism i exitmodellen. Regionen aviserar att dialog med kommunerna är önskvärd. 
Möten är inplanerade i kommunerna i mars och apriL En fördjupad diskussion 
mellan politik och näring om önskvärd utveckling i Hälsingland är nödvändig. Ett 
utmärkt läge för den diskussionen borde vara när förstudien kommer. 

Hudiksvall är delägare i visit Hälsingland Gästrikland, samt att man har startat 
eget bolag. 

Hälsingerådet beslut: 
Hälsingerådet fortsätter att bevaka frågan. 

Ordförande Justerande Utdrags best yrkande 
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Hälsingerådet 2015-03-18 

§ 161 Rapporter 

- Äterrapport gemensam HR: 

I Söderhamn ställer sig Kommunstyrelsen positiv till att gå in i projektet, förutsatt 
att tillräckligt många av övriga kommuner också ansluter sig. 
Kommunfullmäktige hanterar frågan i mars. 

I Bollnäs beslutar Kommunstyrelsen att Bollnäs kommun i dagsläget inte ingår i 
den gemensamma HR-organisationen, men att i övrigt söka samverkan där det är 
möjligt i nödvändiga specialistområden och i gemensamma system. 

I Ovanåker, ställer sig Kommunstyrelsen positiv, men utifrån att tillräckligt 
många kommuner måste gå in i projektet för att det ska bli framgångsrikt. Frågan 
hanteras av kommunfullmäktige 

I Nordanstigs kommun har frågan diskuterats i ledningsutskottet, och går sedan 
vidare till Kommunstyrelsen. Viss tveksamhet finns runt att gå in i projektet. 

Hälsingerådet diskuterar hur man kan hantera frågan framåt. En möjlig väg är att 
söka samverkan i mindre delar av HR, exempelvis löneadministration. 

Det är, oavsett gemensam organisation, möjligt att gå ihop om upphandling av 
system. Hudiksvalls kommun också intresserade av att gå in i detta. Kommunerna 
kan då göra en gemensam upphandling av samma system, men varje kommun 
handlar själv. Inköp Gävleborg sköter i så fall upphandlingen åt kommunerna. 

Kommunerna i Hälsingland har idag olika system. Samma system och gemensam 
support kan ge stordriftsfördelar. Rådet får återkomma till frågan. 

- Äterrapport utbildningsfOrbund: 

Styrgruppens ordförande Marie Centerwall, rapporterar om att det arbetas för 
fullt, verksamhetsövergång pågår. 

Direktionsledamoten Magnus Svensson rapporterar att avtal om 
utbildningssamverkan kan tecknas mellan samtliga kommuner, även utanför 
förbundet. Hälsingeutbildning, ekonomisk förening fortgår. Hälsinglands 
utbildningsförbund ansöker om medlemskap i Hälsingeutbildning. 

Dörren är fortfarande öppen mot övriga kommuner om man önskar ansluta sig till 
förbundet. 

Ordförande Justerande Utdrags be styrkande 
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Hälsingerådet 2015-03-18 

§ 160 Bokslut och verksamhetsberättelse 

Ordförande redogjorde för Hälsingerådets verksamhetsberättelse. 

Bokslutet visar ett positivt resultat för 2014. 

Revisorerna föreslår i revisionsberättelse att styrelsen beviljas ansvarsfrihet, vilket 
också blir rådets beslut. 

Hälsingerådet beslut: 
Bokslut och verksamhetsberättelse godkänns och läggs till handlingarna. 
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar, verksamhetsåret 
2014. 

Bokslut och verksamhetsberättelse bifogas. 

Ordförande Justerande Utdragsbestyrkande 
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Hälsi ngerådet 2015-03·18 

- Förfrågningar från regionen gällande kommunalt engagemang i olika 
kommunikationsinsatser: 

Mot bakgrund av att det till kommunerna kommer förfrågningar från exempelvis 
region och samordningsförbund, där man begär att kommunernas 
kommunikationsavdelningar ska bidra med informationsinsatser, konstaterar 
Hälsingerådet att kommunernas egna avdelningar är dimensionerade för de egna 
behoven, och att vare sig region eller samordningsförbund i kan begära detta. 

UtdragsbestyrkandeOrdförande Justerande , ({J!;? 
~ 
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Hälsingerådet 2015-03-18 

§ 162 Övriga frågor 

Hälsingegårdar . 

Ljusdals kommun lyfter frågan om samordning runt hälsingegårdarna, då 
regionens uppdrag löper ut. 

De fyra kommunerna som har världsarv kan organisera sig runt samordning. Det 
är viktigt att ha överblick över vilka initiativ som pågår från olika håll. Hudiksvall 
har ingen världsarvsgård, men vill gärna bidra och vara delaktig i ansvarstagandet 
för det gemensamma världsarvet. 

Det finns ett väldsarvsråd, som hanterar de gårdar som ingår i världsarvet, med 
Hälsingerådet skulle kunna ta ett samlat grepp runt de hälsingegårdar som går att 
besöka. Ett flertal aktörer och organisationer är på olika sätt engagerade runt 
Hälsingegårdarna, både de gårdar som är väldsarv och alla övriga gårdar som 
besöksmål i Hälsingland. 

Hälsingerådet uppdrar åt samordnaren att kartlägga pågående arbete och aktörer. 

Inbjudan till Hovet 

Hudiksvalls kommun lyfter frågan om att bjuda in hertiginnan av Hälsingland, 
prinsessan Madeleine, att besöka Hälsingland under 2016. Hälsinglands 
kommuner kan tillsammans vara värdar, och erbjuda ett program med besök hos 
företagare i landskapet. 

Hälsingerådet uppdrar åt kommuncheferna att utforma programförslag. 

Ordförande Justerande Utdrags bestyrkande 

/f/( 
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Hälsingerådet 2015-03-18 

§ 163 Mötets avslut 

Ordförande Sven Erik Lindestam avslutade mötet. 


Nästa Hälsingeråd är 27/5. 


Bilagor: 

Bilaga l Bildspel Hälsingerådet och framtiden 
Bilaga 2 Bildspel Slutrapport Fjällvägen 
Bilaga 3 Bokslut och verksamhetsberättelse för Hälsingerådet 2014 

Ordförande Justerande Utdrags be styrkande 

h 




