Hälsingerådet 2014

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Marie Centerwall, ordförande (S) Bollnäs

Peter Nordebo (FP) Bollnäs

Magnus Svensson, vice ordförande (C) Söderhamn

Annika Persson (FP) Söderhamn

Ingvar Persson (M) Bollnäs

Benny Engberg (BP) Bollnäs

Caroline Schmidt (C) Hudiksvall

Jonas Holm (M) Hudiksvall

Mikael Löthstam, (S) Hudiksvall

Susanne Öst h (S) Hudiksvall

Leif Persson (S) Ljusdal

Annelie Wallberg (S) Ljusdal

Lars Molin (m) Ljusdal

Karin Jansson (M) Ljusdal

Monica Olsson (S) Nordanstig

Katarina Bylin (S) Nordanstig

Stig Eng (C) Nordanstig

Anders Broberg (C) Nordanstig

Hans Jonsson (C) Ovanåker

Björn Mårtensson (C) Ovanåker

Yoomi Renström (S) Ovanåker

Håkan Englund (S) Ovanåker

Sven-Erik Lindestam (S) Söderhamn

Katarina Hedberg (S) Söderhamn

Sex ordinarie sammanträden under 2014

2014-01-24
2014-03-26
2014-06-21
2014-09-03
2014-10-22
2014-12-10

Orbaden
Hudiksvall
Orbaden
Järvsöbaden
Orbaden
Järvsöbaden

Kommunchefer

Hälsingekommunernas ledande chefstjänstemän och Hälsingerådets samordnare utgör rådets
tjänstemannaberedningsgrupp. Kommuncheferna 2014:
Kjell Öhrström/Gun Hedlund

Bollnäs

Bengt Friberg

Hudiksvall

Claes Rydberg

Ljusdal

Tommy Staaf/Fredrik Pahlberg

Nordanstig

Christer Engström

Ovanåker

Margareta Högberg

Söderhamn

Säte för Hälsingerådet
Hälsingerådets säte har under 2014 varit Hudiksvall

Samordnare
Kerstin Oremark var samordnare för Hälsingerådet t o m mars, därefter har Inga Malm har varit
samordnare.

Revisorer
Nils-Erik Nilsson och Staffan Lindvall har varit revisorer för Hälsingerådet. Ekonomisk redovisning
samt revisonsberättelse biläggs verksamhetsberättelsen.

Hälsingerådets uppdrag enligt stadgarna
Hälsingerådet är en frivillig samarbetsorganisation för Hälsinglands kommuner i form aven ideell
förening för gemensamma strategiska frågor i Hälsingland.
Hälsingerådet har också till ändamål att främja utvecklingen i Hälsingland.

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

1.

Delområde Utbildning

2.

Delområde Verksamhetssamverkan

3.

Delområde omvärldsanalys

4.

Delområde näringsliv

5.

Delområde infrastruktur

6.

Delområde kultur/turism

1. Utbildning med utvecklingsområdet gymnasiesamverkan med vuxenutbildning.
Hälsingiands utbildningsförbund, ett kommunalförbund med ansvar för gymnasie- och
vuxenutbildning, bildades under 2014 av Bollnäs, Nordanstigs och Söderhamns kommuner, med
möjlighet för övriga kommuner att gå in vid senare tillfälle. En interimistisk direktion under ledning
av Hälsingerådets ordförande har styrt processen. Projektledaren som anställdes I september 2013,
har lett processen genom hela 2014, och fortsätter första halvåret 2015. Utbildningsförbundets säte
är i Bollnäs. Chef för förbundet rekryterades under hösten.

2. Verksamhetssamverkan med utredning om PA-samverkan.
Utökat samarbete mellan hälsingekommunerna inom personaladministrationen har diskuterats
under ett antal år. Hälsingerådet initierade en utredning som genomfördes av PwC 2012, och
behandlades i respektive kommun. Utredningen förordade en gemensam HR-organisation för de sex
hälsingekommunerna. Bollnäs, Ljusdal, Ovanåker, Nordanstig och Söderhamn har gått vidare i ett
gemensamt projekt, där en projektledare tagit fram en rapport som underlag för beslut och
genomförande. Hälsingerådet (berörda kommuner) utgör styrgrupp i projektet. Ljusdals kommun
avböjde under 2014 fortsatt deltagande. Under senhösten 2014 lämnade styrgruppen förslag till
beslut till respektive kommun, om att bilda en gemensam organisation för HR-området från och med

2016-01-01.

3. Delområde omvärldsspaning

4. Delområde Näringsliv

5.

Delområde Infrastruktur

Konsekvenserna av Trafikverkets planerade trafikstopp för att möjliggöra underhållsåtgärder på
stambanan, har föranlett bevakning av frågan i Hälsingerådet. Hälsinglands kommuner har agerat
tillsammans med berörda kommuner i regionen och Jämtland.

6.

Delområde Kultur/turism

Världsarv Hälsingegårdar
Länsstyrelsen och Region Gävleborg informerade vid Hälsingerådets marssammanträde om mål och
planerade aktiviteter i projektet Hälsingegårdar.
Länsstyrelsen deltog även vid decembersammanträdet, när frågan om världsarvet i relation till
etablering av vindkraft diskuterades.

Turism
Hälsingerådet har vid ett flertal tillfällen under året diskuterat turismfrågor, varumärkesarbete och
Hälsingland Turism, dess möjligheter och bekymmer.
Representanter för Hälsingerådet har fört dialog med Hälsingland Turism omkring organisationens
förutsättningar att söka eget DMO. Hälsingerådet stöder Hälsingland Turism i dess arbete, vilja och
ambition att söka eget DMO.

Övriga angelägna frågor
Asylmottagande
Hälsingerådet har tillskrivit migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson och justitie- och
migrationsminister Morgan Johansson angående det kommunala perspektivet på det svenska
asylmottagandet. Slutsatsen i Hälsingerådet var att man ville betona allvaret i situationen, och att
man från kommunernas sida naturligvis vill bidra till ett gott mottagande och en effektiv och
rättsäker asylmottagning. Det kräver att kommunerna tas i anspråk i planeringen, och vid etablering
av boenden i ett tidigt skede i processen.
Svar har till kommunerna har inkommit från migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson.

Stipendium
Stipendium till årets distansstudent tilldelades Carina Gräftegård, som läst Socionomprogrammet
210 p vid Högskolan i Gävle via lärcentrat CUL i Hudiksvall.

Leader Hälsingebygden
Leader går in mot en ny programperiod. Leader Hälsingebygdens ordförande deltog vid
Hälsingerådets oktobersammanträde för att delge lägesbeskrivning och nyheter inför den nya
programperioden.

Polismynd igheten
Polismyndigheten i Gävleborg deltog vid septembersammaträdet för att informera om och föra
dialog om myndighetens planerade kommunvisa medborgardialoger. Utgångspunkten för dialogerna
var polisens uppdrag, att öka tryggheten och minska brottsligheten.

Avfallsutredningen
Hälsinglands kommuner har diskuterat frågan om möjlighet till gemensam avfallshantering. SWECOs
utredare deltog vid marssammanträdet för att ge en lägesrapport.
Hälsingerådet beslutade vid sitt oktobersammanträde att i nuläget inte fortsätta att arbeta med
frågan.

Mellankommunala frågor
En rad aktuelle mellankommunala frågor har under året hanterats av Hälsingerådet. En
återkommande fråga är hur man kan hitta fungerande former för samverkan mellan kommunerna i
regionen. Samverkan sker och möten äger rum i samband med möten i Regionen, men kommunerna
har behov aven egen självständig mellankommunal arena för samverkan.

2014 - sammandrag
Hälsingerådet
Belopp i tusental kronor
Budget
2014

Redovisning
2014

Ingående balans

73,3

73.3

Intäkter
Medlemsavgifter
Stipendium

511,0

511.0
0.0
511,0

Summa intäkter
Kostnader
Personal
Lokaler
Sammanträden, konferenser
Stipendium
Porto, telefon. div mtrl
Kopiering
Resor. bilhyror
Inventarier
Summa kostnader

Arets resultat

Utgående balans

511,0

-460.0
-12.0
-28.0
0,0
-6,0
-1.0
-3.0
-511,0

-330,5
0,0
-20.5
0.0
-12.5
0.0
-2.0
0.0
-365,5

0,0

145,5

73,3

218.8

Revisionsberättelse avseende

Hälsingerådet

Vid granskning av Hälsingerådets räkenskaper för tiden 2014·01·01·2014·12·31 har vi
funnit dessa i god ordning. Intäkter och kostnader är styrkta med erforderliga verifikationer.
Resultatet och den utgående balansen är rätt redovisade j Hälsingerådets bokslut.
Då allt är hanterat i god ordning föreslår vi årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för
den tid som revisionen omfattar.

Av Hälsingerådet utsedda revisorer
Ovanåker 2015-/>;:2·/:)-

Hudiksvall 2015·~· l~

Nils-Erik Nilsson

Staffan lindvall

Hälsingerådet
Resultaträkning (kr)
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Intäkte,
Medlemsavgifter
Fördelade stipendiekostnader

Summa
Kostnade,
Personal
lokaler
SammantrÖden. konferenser
Konsulter
Stipendium
Porlo, telefon, div mlrl
Kopiering
Resor, bilhyror
Inventarier

Summa

Arets resultat

Balansräkning (kr)
Tlllg6ngar
Fordran på Hudiksvalls kommun

Summa tillgångar

218830

73348

218830

73348

-126652
145482
18830

·153328
26676
126652

200 000

200000
73348

Eget kapItoi och skulder
Eget kapital
Balanserat resultat
Ärets resultat
Skuld till medlemmarna

Summa eget kapital och skulder

218830
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Ordförande
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