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§ 39 Regionfrågan
Dnr Ks 2011-031-106
Ärendebeskrivning
Ansvarskommittén föreslog 2007 att mellan sex och nio regionkommuner med ansvar
för hälso- och sjukvård samt regional utveckling skulle ersätta dagens landsting.
Förslaget har inte genomförts, regeringen har dock förklarat sig positiv till en
regionreform som växer fram underifrån.
2008 ansökte Landstingen i Gävleborgs, Dalarnas och Uppsala län om att få bilda
Region Svealand. Kammarkollegiet som utredde ansökningen, valda att i sitt yttrande
att avstyrka ansökningen men förordade samtidigt en fortsatt utredning.
Kammarkollegiet ansåg att förslaget skulle innebära en uppdelning av dagens
arbetsmarknadsregioner, att det skulle påverka hälso- och sjukvårdens organisation på
ett negativt sätt samt att det finns risk för försämrade demokratiska förutsättningar bl a
beroende på de långa avstånden.
Regeringen har tillkallat en särskild utredare att göra en översyn av den statliga
regionala förvaltningen i syfte att göra den tydligare, mer samordnad och
ändamålsenlig. I samband med detta ska prövas om det finns möjligheter att göra en
ny regionindelning. Utredningen ska även ta ställning till eventuella önskemål om
länsbyte från berörda kommuner.
Landstingen och kommunerna gör nu ett omtag för att i samråd med den statliga
utredningen se om det är möjligt att genomföra en regionreform som kan börja gälla
från och med 2015. För att detta ska kunna genomföras krävs att ansökan om
landstingssammanläggningar görs under 2011.
Demokratiutvecklare Hans Gyllow informerar kommunstyrelsen i ärendet.
Kommunstyrelsen genomför en grupparbete för att belysa frågan och de
problemområden som kan uppstå.
Ledamöter och ersättare indelas i fem olika grupper som diskuterar följande
frågeställningar:
1. Vilka kriterier är viktiga för oss i Hudiksvall när vi avgör vilken region som vår
kommun bör tillhöra?
2. Vilken kunskap behöver du som förtroendevald i den fortsatta processen för
att kunna avgöra den regionala tillhörigheten?
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3. Vilka initiativ och aktiviteter anser du att kommunen bör ta i den fortsatta
processen för att bestämma den framtida geografiska indelningen?
4. Är det önskvärt med ett folkligt engagemang i regionfrågan och i så fall hur då?
(t ex information, påverkan eller bestämmande)
5. Är det möjligt med ett folkligt engagemang i regionfrågan?
6. Vad kan kommunen, partierna, du och andra aktörer göra för att öka det
medborgerliga engagemanget i regionfrågan? Ge gärna konkreta exempel och
tidsplan.
7. Beskriv olika scenarios, dvs. vad som kan hända, för Hudiksvalls sjukhus (och
indirekt för Hudiksvalls kommun) utifrån olika tänkbara regiontillhörigheter
för Hudiksvalls kommun, särskilt
a) Om Hudiksvall ingår i Region Svealand (dvs. nuvarande Gävleborg,
Dalarna och Uppsala läns landsting)
b) Om Hudiksvall ingår i Region Mittsverige (dvs. Jämtlands läns landsting
samt kommunerna i Sundsvall och Ånge utökad med Nordanstig och
Hudiksvalls kommuner)
c) Om Hudiksvall ingår i en region där både Gävle och Sundsvall ingår.
8. För Hudiksvallsborna finns av tradition en koppling till Akademiska sjukhuset
i Uppsala, som ”vårt regionsjukhus”. Hur viktig är den kopplingen ur ett
medborgar-perspektiv?
Följande redovisades från grupparbetena:
Fråga 1:
-

Arbetsmarknadsregion

-

Känna anknytning

-

Tillväxtområden

-

Kommunikationer

Fråga 2:
-

Omvärldsspaning

-

Framtidsspaning

-

Konsekvenskunskap – vad blir konsekvenserna av beslutet
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Fråga 3
-

Kommunen ska ta initiativ till att träffa andra kommuner/regioner

-

Studera goda exempel av befintliga regioner

Fråga 4 - 6:
-

Medborgarna bör få ”vara” med men……

-

Informationen måste vara enkel

-

Folkomröstning är inte omöjlig

-

Dialogen måste vara samlad

-

Öppna möten, gärna med objektiva teman

Fråga 7-8
-

Arbetsmarknadseffekter

-

Primärt god kvalitet på sjukvården – inte primärt att med nödvändighet allt är i
Hudiksvall

-

Akutsjukhuset måste vara kvar i Hudiksvall

-

Inte självklart vad som är ”akut”

-

BB är ur medborgarperspektiv av största betydelse

-

Symbolfrågor är viktiga för att få acceptans

En tidplan för det tänkta fortsatta arbetet, på länsnivå, med regionindelningen
presenteras.
Region Gävleborg och Landstinget Gävleborg inbjuder till en seminariedag den 21
mars 2011 på temat ”På tröskeln till en blivande region”, där de förtroendevalda i
kommunstyrelsen som har möjlighet, bör/kan delta.
____
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§ 40 Styrning, ledning, uppföljning – Kommunens
styrsystem
Ärendebeskrivning
Personalchef Maria Larsson och kommunchef Bengt Friberg presenterar kommunens
uppdaterade styrdokument ”Så styr vi Hudiksvalls kommun tillsammans” och
kommenterar varje delområde i dokumentet.
Kommunchef Bengt Friberg framhåller nödvändigheten att från 2012 övergå från
nuvarande ettårsbudget till flerårsbudget
Kommunstyrelsen poängterar vikten av fungerande uppföljning i dialog med
kommunens revisorer.
Ordförande tackar för informationen.
____
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§ 41 Problematisering sociala frågor/arbetsmarknad
Ärendebeskrivning
Verksamhetschef Maria Ström Åslund och social- och fritidschef Ulrika Wenn
informerar kommunstyrelsen om vissa ungdomars arbetsmarknadssituation och sociala
situation i Hudiksvalls kommun. Vidare presenteras de insatser för att hjälpa och
stödja ungdomar som respektive verksamhet genomför och har möjlighet att
genomföra.
Verksamheterna får i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med en gemensam
plan för hur man skulle kunna hejda det ökande utanförskapet hos vissa ungdomar.
____
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