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Hälsingerådet  2015 

 

Ordinarie ledamöter   Ersättare 

Marie Centerwall, (S) Bollnäs   Peter Nordebo, (FP) Bollnäs 

Olov Nilsson Sträng,  Bollnäs   Benny Engberg, (BP) Bollnäs 

Mikael Löthstam, (S) Hudiksvall  Majvor Westberg-Jönsson, (S) Hudiksvall 

Caroline Johnsson (C) Hudiksvall  Jonas Holm, (M) Hudiksvall 

Lars Molin (m) Ljusdal   Yvonne Oscarsson, (V) Ljusdal 
 
Markus Evensson, (S) Ljusdal  László Gönczi, (MP)  
 
Monica Olsson, (S) Nordanstig  Stig Eng, (C) Nordanstig 
  
Tor Tolander, (M) Nordanstig   Per Ola Wadin, (L) Nordanstig 
 
Yoomi Renström, (S) Ovanåker  Håkan Englund, (S) Ovanåker 
 
Hans Jonsson, (C) Ovanåker   Jenni Forsblom, (KD) Ovanåker 
     
Sven-Erik Lindestam, ordförande (S) Söderhamn  Maria Lind, (S) Söderhamn  

Magnus Svensson, (C ) Söderhamn  Magnus Ludvigsson, (L) Söderhamn  

 
 
Sex ordinarie sammanträden under 2015 
 
2015-01-28 Söderhamn 
2015-03-18 Orbaden 
2015-05-27 Orbaden 
2015-08-19 Melanfjärden 
2015-10-07 Järvsöbaden 
2015-12-02 Orbaden 
 
 
Kommunchefer 

Hälsingekommunernas ledande chefstjänstemän och Hälsingerådets samordnare utgör rådets 

tjänstemannaberedningsgrupp. Kommuncheferna 2015: 

Anders Johansson  Bollnäs 

Bengt Friberg   Hudiksvall 

Claes Rydberg  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 ideel 

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. 

Hälsingerådets verksamhetsplan har hittills varit 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. 

Hälsingerådet har vid ett flertal tillfällen diskuterat vilka arbetsområden rådet ska utveckla under 

perioden 2015 – 2018.  

Vid rådet i september, genomfördes en workshop utifrån temana arbetsmarknad och integration. 
Resultatet av denna workshop bearbetades sedan vidare, och beslutet blev att arbetsmarknads- och 
integrationsfrågor kan läggas till i delområdet näringsliv. 
 
Hälsingerådet ska fortsätta med delområde omvärldsspaning/omvärldsanalys. Inom delområde 
verksamhetssamverkan har utredningen om PA-samverkan avslutats. Där är det rådets mening att 
samverkan inom området lönesystem och löneadministration kan fördjupas. Rådet ska fortsätta att 
arbeta med utbildningsfrågor för hela Hälsingland. Rådet bör 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. 

 

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. 

 

      

      

      

      

  



2. Verksamhetssamverkan med utredning om PA-samverkan.  

 

Utredningen om PA-samverkan har avslutats. Inom detta område är det rådets mening att 

samverkan inom området lönesystem och löneadministration kan fördjupas. 

 

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 ta emot människor på ett bra sätt.  

 

 

 

4. Delområde Näringsliv 

Hälsingerådet har under året hanterat en rad näringslivsfrågor.   

 

 

5. Delområde Infrastruktur 

Hälsingerådet och Hälsinglands kommuner bevakar och agerar i aktuella infrastrukturfrågor, som 

Trafikverkets planering av servicefönster som innebär stängning av stambanan dagtid. 

 

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. 

En ansökan till regionen om medel för att bemanna en organisation som ska hålla samman och 

arbeta framåt med världsarvet hälsingegårdar, där alla kommuner i Hälsingland omfattas, har 

lämnats av Ljusdals kommun.  

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. 

 



Övriga angelägna frågor 

 

Polisen 

Polisens nya organisation har vartefter den tagit form varit en fråga som diskuterats. Chefen för 

polisområde Hälsingland har deltagit, informerat och diskuterat. Chefen för lokalpolisområdet har 

också deltagit, tillsammans med de nya kommunpoliserna. 

 

 

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 Mikaela Hildingsson från Forsa i Hudiksvalls kommun. 
 
Motiveringen lyder: ”En student som klarat de initiala svårigheter som distansstudier kan ge upphov 
till och som under utbildningens gång fått stifta bekantskap med två ytterligare lärosätens 
kursupplägg. Hon har presterat högsta betyg på sin C-uppsats, som skrivits tillsammans med en 
annan student, och haft som mål utöva sitt yrke i hemkommunen.” 
 

 

 
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 hemsjukvården. 
 
 
 
Leader Hälsingebygden 
Leaderprogrammet har, ordentligt försenat, gått in i en ny programperiod som omfattar åren 2014-

2020. Leader Hälsingebygdens ordförande och dess verksamhetsledare deltog vid Hälsingerådets 

augustisammanträde för att delge lägesbeskrivning och nyheter inför den nya programperioden.  

Styrningen i Leader lokalt är uppbyggt som ett trepartnerskap, där representanter från privat, 
offentlig och ideell sektor ingår i en lokal auktionsgrupp, LAG, bestående av 24 personer. LAG för den 
nya programperioden är utsedd.  
 
Tre fonder ingår i finansieringen av verksamheten, Socialfonden, Landsbygdsfonden och Havs- och 
fiskerifonden. Budgeten omsluter 38 Mkr. Den gamla föreningen, Leader Hälsingebygden läggs ner, 
och en ny bildas under namnet Utveckling Hälsingebygden. Den processen med 
förbundsstämmobeslut väntades vara klar i februari 2016, då pengar och ansvar kan föras över till 
den nya föreningen. Programperiodens start 2014, förskjuts så att utbetalning kan ske med start i 
april 2016.  
 

      



 

2015 - sammandrag 
     

      Hälsingerådet per 31 december 2015 
 Belopp i tusental kronor 

     

      

 
Budget 

 

Redovisning 

 

2015 

 

2015 

    

    

Ingående balans  218,8     218,8   

    

    

    

    

Intäkter 

   

    

Medlemsavgifter  513,0 

  

513,0   

Stipendium       0,0   

Summa intäkter 513,0 

  

513,0   

Kostnader 

   

    

Personal -585,0 

  

-570,4   

Lokaler -12,0 

  

0,0   

Sammanträden, konferenser -28,0 

  

-45,7   

Stipendium 0,0 

  

-12,0   

Porto, telefon, div mtrl -6,0 

  

-2,2   

Kopiering -1,0 

  

-0,3   

Resor, bilhyror -3,0 

  

-1,7   

Inventarier -1,0   

 

-0,2   

Summa kostnader -636,0 

  

-632,6   

    

    

Årets resultat -123,0     -119,6   

    

    

    

    

Utgående balans 95,8     99,2   

      

      

       



 


