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Region Gävleborgs kontor, Stockholm
Edsbyns hotell
Orbaden konferens
Cfl Söderhamn
Orbaden konferens
Kulturhuset Hudiksvall

Kommunchefer
Hälsingekommunernas ledande chefstjänstemän och Hälsingerådets samordnare utgör rådets
tjänstemannaberedningsgrupp. Kommuncheferna 2015:
Anders Johansson

Bollnäs

Bengt Friberg

Hudiksvall

Claes Rydberg/Nicklas Bremefors t.f.

Ljusdal

Fredrik Pahlberg

Nordanstig

Christer Engström

Ovanåker

Margareta Högberg

Söderhamn

Samordnare
Inga Malm har varit samordnare för Hälsingerådet.

Revisorer
Åsa Myhrberg och Niklas Bremefors är av Hälsingerådet utsedda revisorer. Ekonomisk redovisning
samt revisonsberättelse biläggs verksamhetsberättelsen.

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

Verksamhetsplan för Hälsingerådet
Hälsingerådets verksamhetsidé är att omvärldsbevaka, opinionsbilda och samverka så att
kommunledningarna får stöd i sitt uppdrag att utveckla kommunerna i Hälsingland.
Verksamhetsplanen är uppbyggd runt delområdena:
- Omvärldsanalys
- Verksamhetssamverkan
- Utbildning
- Näringsliv
- Infrastruktur
Hälsingerådet värdegrund säger att rådets arbete ska kännetecknas av öppenhet, att Hälsingerådet
och kommunerna i Hälsingland ska vara öppna och ärliga mot varandra. Det betyder att ha
förtroende för varandra och värna om gott samarbete.
Rådet har vid ett flertal tillfällen diskuterat vilka arbetsområden man ska utveckla under perioden
2015 – 2018. Arbetsmarknads- och integrationsfrågor har lagts till i delområdet näringsliv.
Rådet ska fortsätta att arbeta med utbildningsfrågor för hela Hälsingland och fortsätta att bevaka
frågor inom området infrastruktur och kultur- och turismfrågor.

1. Utbildning med utvecklingsområdet gymnasiesamverkan med vuxenutbildning.
Samtliga kommuner i Hälsingland är medlemmar i Hälsingeutbildning ekonomisk förening, som bland
annat hanterar Teknikcollege och Vård- och Omsorgscollege. Föreningens styrelse består av politiker
från samtliga kommuner och kommunernas skolchefer utgör styrgrupp. Hälsinglands
utbildningsförbund har en plats som adjungerad i styrelsen.
Hälsinglands 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.
Båda organisationerna, utbildningsförbundet och den ekonomiska föreningen, har vid olika tillfällen
medverkat vid rådets möten.
Hälsingeutbildning ekonomisk förening har genom åren hanterat en rad externt finansierade projekt,
vilka har gynnat och möjliggjort utbildning och utveckling till gagn för Hälsinglands kommuner. Den
ekonomiska föreningens roll är förändrad och dess verksamhetsvolym har minskat, i och med att
utbildningsförbundet bildats. Under det senaste året har resonemang förts om att föreningens
uppdrag behöver vidgas, att man kan hantera ett bredare spektrum av frågor än rena
utbildningsfrågor. Den ekonomiska föreningen skulle kunna utvecklas till ett gemensamt
projektkontor för Hälsingland och en utredning påbörjades under slutet av 2016.

Hälsingerådet har initierat en förstudie gällande kompetenskrav med fokus på vård och omsorg.
Projektledningen för KIWO, Kvalitetssäkrad Inkludering i Vård och Omsorg, har för rådet redovisat
hur man arbetar för att säkerställa att de utrikesfödda som ska arbeta i vård och omsorg har
tillräckliga språkkunskaper för en säker vårdinsats.

2. Verksamhetssamverkan
Hälsinglands kommuner är var och en delägare i Inköp Gävleborg. Rådet har under året vid ett flertal
tillfällen fört resonemang om hur man ska ställa sig till inköpsorganisationens ekonomiska situation.
Kommuncheferna har getts i uppdrag att diskutera frågan tillsammans med kommuncheferna i
Gästrikland. Gävle kommun aviserade ett möjligt utträde ur organisationen, vilket skulle komma att
påverka övriga kommuner.
Bedömningen i Hälsingerådet har varit att enskilda kommuner var och en är för små för att agera
enskilt och att en gemensam inköpsorganisation behövs, men att varje kommun måste ta ställning till
vad man vill med sin upphandling, vilken egen beställarkompetens man behöver och hur man vill
använda den gemensamma resursen. Offentlig sektor är en stor aktör i upphandling. Hälsingerådets
bedömning är att kommunerna och Inköp Gävleborg delar ansvaret för att bygga och upprätthålla en
inköpsorganisation som tillhandahåller rätt kompetens för såväl gemensamma frågor som enskilda
kommuners behov.
Utredningen om PA-samverkan avslutades 2015 och ledde inte i detta steg till någon fördjupad
samverkan. Det är dock rådets mening att frågan kan komma att lyftas igen och att samverkan inom
olika delområden kan vara fördelaktig.

3. Delområde omvärldsspaning
Rådet har under året bevakat en rad omvärldsfrågor. En stor och viktig fråga för Hälsinglands
kommuner, liksom övriga kommuner, har varit frågor om integration och mottagande av flyktingar.
Rådet har tillsammans med länsstyrelsen, migrationsverket och arbetsförmedling, arbetat med hur
man gemensamt och på bästa sätt ska kunna möta den utmaning som ligger i att så många
människor flytt och kommer till kommunerna på kort tid och hur kommunerna kan arbeta för att ta
emot människor på ett bra sätt.

4. Delområde Näringsliv
Hälsingerådet har under året hanterat en rad näringslivsfrågor. Turismutveckling (kommenteras
under egen rubrik) och näringslivsutveckling tangerar varandra som frågor. Livsmedelsförsörjning

och livsmedelsproduktion är också en fråga som kan relateras till näringslivsfrågor. Föreningen
MatVärden har deltagit vid ett av rådets möten och lyft frågor om upphandling, produktion och
konsumtion av mat. Handeln är intresserad av att få in lokalt producerade livsmedel. Kommunerna är
i sin verksamhet viktiga aktörer som på verkar företagande och näringsliv. Genom att styra
upphandling av livsmedel så att produktionen lokalt gynnas, gynnas också det lokala näringslivet.

5. Delområde Infrastruktur
Hälsingerådet och Hälsinglands kommuner bevakar och agerar i aktuella infrastrukturfrågor. Under
våren 2016 var frågan om Trafikverkets planerade förändringar av hastighetsbegränsningar en aktuell
fråga, där den aviserade förändringen bedömdes drabba Hälsinglands kommuner med negativa
konsekvenser för näringsliv, turism, utveckling och attraktivitet. Ett gemensamt yttrande i frågan
ställdes till regionen och Trafikverket.
En annan infrastrukturfråga som är aktuell, är bredband och telefoni, och nedmonteringen av det
fasta telefonnätet i områden där fibernätet inte har tillräcklig kapacitet att fungera i stället. Rådets
bedömning är att fiber är att betrakta som basal samhällsservice och en del av infrastrukturen.
Frågan har via kommuncheferna lyfts till regionen för att möjliggöra gemensam hantering.

6. Delområde Kultur/turism
Världsarv Hälsingegårdar har vid olika tillfällen under året och ur flera perspektiv diskuterats av
rådet. Rådet bevakar frågan världsarvet i relation till etablering av vindkraft. I samarbete med Region
Gävleborg och hälsingegårdsföretagarna har rådet diskuterat hur man kan arbeta långsiktigt och
framtidsinriktat med gårdarna. Förvaltningsgruppen, bestående av representanter för region,
gårdsägare och länsstyrelse, har arbetat fram en förvaltningsplan. Samverkansbryggan, med
gårdsägare, hembygdsförbund och besöksnäring, arbetar med att utveckla besökscentrana och hur
man kan organisera samverkan ytterligare för de gårdar som inte är världsarv.
Frågan om Hälsingland turism, dess ekonomi och dess förutsättningar som organisation har
återkommande varit en fråga för Hälsingerådet. En av de förutsättningar som diskuterats, har varit
relationen till Region Gävleborgs strukturmodell för turism. Regionen övertog under året det
ekonomiska ansvaret för Hälsingland turism medan nödvändiga processer genomförs. Regionen har
under året medverkat i rådet och informerat som pågående utveckling på regional nivå med digital
tillgänglighet, internationell marknadsföring och produktutveckling.
Hälsingland turism har som organisation avslutat sin verksamhet och överlämnat äganderätten till
domännamnet halsingland.se till länsstyrelsen. Hälsingerådets har i denna fråga beslutat att inleda
samtal med länsstyrelsen om möjligheten att överta rätten till domänen halsingland.se.
Projektet Fishing in the middle of Sweden arbetar med att ta fram kvalitetssäkrade och paketerade
sportfiskeupplevelser och delfinansieras av kommunerna i Hälsingland.

Övriga angelägna frågor
Storregion
Den både lokalt, regionalt och nationellt aktuella frågan om regionbildning har diskuterats i rådet,
där även Gästrikerådet varit inbjudet.

Polisen
Polisens nya organisation har vartefter den tagit form varit en fråga som diskuterats. Representant
för polisområdeschefen har deltagit i rådet för information och dialog. Till Hälsingerådets stora glädje
kommer distansutbildning för poliser att starta i Hälsingland under 2017.

Stipendium
Hälsingerådet delar varje år ut ett stipendium om 12’000 kronor till årets distansstudent.
Stipendiaten utses av Hälsingeutbildning ekonomisk förening, efter ansökan. 2015 års stipendium
gick till Chatarina Vick från Färila.
Motiveringen lyder: ”En distansstudent vars prestation är enastående. Med utmärkta studieresultat,
extrakurser utöver programmet och samtidigt vikariera som lärare är en bedrift. När detta genomförs
av en person som dessutom är ensamstående förälder förundras man över hur det kan vara möjligt.
”Det är otroligt viktigt för en distansstudent att vara organiserad, disciplinerad och bra på att
planera” är förklaringen du själv anger i stipendieansökan. Det har lett till en mycket kvalificerad
Årets distansstudent 2016.” Chatarina Vick har studerat vid Högskolan i Gävle och läst
Grundlärarprogrammet på distans via Utvecklingscentrum i Ljusdal.

Frågor mellan region och kommuner
Hälsingerådet har vid ett flertal tillfällen under året på sin agenda haft frågor som berör samverkan
och gränsdragning i relationen mellan kommunerna och Region Gävleborg. Ett av områdena som
diskuterats är turism och organisation för att hantera turismfrågor (se under Kultur/turism).
En annan fråga som har hanterats under året är Region Gävleborgs ställningstagande angående
hållbarhetsnämndens medfinansiering av strategtjänster i kommunerna. Hälsingerådet valde i detta
ärende att rikta ett yttrande till hållbarhetsnämnden.
Nämnden för hjälpmedelsverksamhet i länet har medverkat vid ett av Hälsingerådets möten för att
informera om sitt uppdrag och ansvar.

2016 - sammandrag
Hälsingerådet per 31 december 2016
Belopp i tusental kronor

Budget
2016

Redovisning
2016

Ingående balans

99,2

99,2

Intäkter
Medlemsavgifter
Stipendium

579,0
579,0

579,0
0,0
579,0

-585,0
-28,0
-12,0
-6,0
-3,0
-1,0
-635,0

-562,4
-36,2
-12,0
-4,3
-0,7
-0,9
-616,5

Årets resultat

-56,0

-37,5

Utgående balans

43,2

61,7

Summa intäkter

Kostnader
Personal
Sammanträden, konferenser
Stipendium
Porto, telefon, div mtrl
Resor, bilhyror
Inventarier
Summa kostnader

