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Protokoll
Sammanträdesdatum

2014-01-13

Kommunstyrelsen
Plats och tid:

Förtroendevalda:

A-salen, Guldsmeden, Hudiksvall kl 08.00-11.45

Beslutande:

Ej beslutande:

Caroline Schmidt (C), ordf,
Stefan Bäckström (C)
Tommy Ljung (M)
Håkan Rönström (M)
Birgitta Medin (M)
Ann Berg (FP)
Kent Sjöberg (KD)
Kåge Wallner (MP)
Mikael Löthstam (S)
Susanne Östh (S)
Olle Borgström (S)
Ingvar Persson (S)
Uno Jonsson (S)
Siw Karlsson (S)
Daniel Pettersson (V)

Bengt-Åke Nilsson (C)
Jan-Erik Jonsson (C)
Gunnel Nordin (FP)
Gunnar Canslätt (KD)
Andrea Bromhed (MP)
Lilian Holmgren (S)
Kerstin Rask (S)
Göran Thapper (S)

Övriga deltagare:

Kommunsekr Pia Embretsén och kommunchef Bengt Friberg

Utses att justera:

Siw Karlsson

Justeringens plats
och tid:

Kommunledningsförvaltningen onsdag 15 januari 2014 kl 15.00

Underskrifter:

Paragrafer:

Sekreterare:

Pia Embretsén

Ordförande:

Caroline Schmidt

Justerande:

Siw Karlsson

Utdragsbestyrkande:
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Bevis/anslag
Protokollet är justerat. Justeringen tillkännagiven genom anslag.
Anslagstid, från och med

till och med

2014-01-16

2014-02-06

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen
Underskrift

Pia Embretsén

Utdragsbestyrkande:
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Innehållsförteckning
§1

Mellankommunal verksamhet - Regionförbund ................................................ 4

§2

Utbildningssamverkan i Hälsingland ................................................................... 7
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§1

Mellankommunal verksamhet - Regionförbund

Minnesanteckningar
Träffar inom regionen kommer att hållas 15 januari och 25 februari då diskussioner
kommer att föras utifrån dokumentet Underlagsmaterial för träffarna om mellankommunal
verksamhet.
Kommunchef Bengt Friberg informerar kommunstyrelsen underlagsmaterialet och
föreslår att kommunstyrelsen diskuterar kring frågorna:
⋅

Kommunerna i relation till Regionen

⋅

Tankar kring region Gävleborgs mellankommunala verksamheter – Vilka
behövs- hur ska samverkan ske?

Kommunerna i relation till Regionen
Kommunstyrelsen konstaterar att det inte behöver skapas något nytt organ för
samverkan. Samverkan mellan kommunerna kan som idag ske genom Hälsingerådet
och Gästrikerådet.
I Hälsingerådet ingår idag kommunstyrelsens ordförande, representant för
oppositionen och kommuncheferna i respektive kommun.
Frågorna som behandlas av Hälsingerådet bör uppmärksammas till större del i
respektive kommunstyrelse och sammanträdena i kommunstyrelsen bör synkroniseras
mot Hälsingerådets sammanträden.
En samordning och mötestillfällen för träffar mellan Hälsingerådet och Gästrikerådet
bör också kunna genomföras.
Mellankommunala verksamheter – Regionalt stöd och service
Hjälpmedelsverksamheten

(Gävle, Bollnäs och Hudiksvall)
Hjälpmedelsverksamheten bör finnas kvar. Inflytandefrågan är viktig. Organisation i
kommunalförbund gemensam nämnd eller annan ”gemensam” organisation. Kan ev
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
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tillsammans med IT-verksamheten läggas över i en ekonomisk förening eller ett
kommunalförbund.
Gävle Dala Energikontor (GDE)
(Gävle, Falun, Garpenberg och Mora)

Hudiksvall har inget intresse av ha detta kvar.
FoU Välfärd
(Gävle)

Viktigt att verksamheten får vara kvar. Kommunernas inflytande är viktigt.
Hälsingerådet är och bör vara en länk för detta. Ett samarbete mellan Hälsingerådet
och Gästrikerådet i denna fråga.
Utbildningsverksamheten
(Ljusdal)

Det är inte motiverat att ha kvar sådan verksamhet i kommunal regi.
IT-frågor

Ägande av dessa frågor bör vara kvar i offentlig regi. Ansvaret skall inte lämnas över
till Regionen. Det är viktigt att kommunerna har inflytande över och kan påverka
verksamheten. Kan ev tillsammans med Hjälpmedelsverksamheten läggas över i en
ekonomisk förening eller ett kommunalförbund.
HelGe-biblioteken

Detta är en väl fungerande verksamhet som bör vara kvar i nuvarande form.
Central Sweden Bryssel

Bör fortsätta i nuvarande form och Regionen övertar ansvaret. Kommunerna får
teckna avtal med Regionen.
Justerandes
sign:
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Nätverk, intressebevakning, gemensamma frågor

Det är upp till tjänstemannagrupperingarna själva att samordna nätverk och liknande,
ansvaret för detta bör inte ligga på Regionen.
Det saknas nätverk på politisk nivå exv presidieträffar och fortbildning på nämndsnivå,
ev skulle Regionen kunna samordna detta.
Hälsingerådet och Gästrikerådet är starka befintliga nätverk som bör fortsätta och
förstärka sina roller som samordningsorgan.
____
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§2

Utbildningssamverkan i Hälsingland

Minnesanteckningar
Hälsingerådet har föreslagit Hälsinglands kommuner att bilda ett kommunalförbund
för gymnasie- och vuxenutbildningsverksamheten i landskapet. Syftet är att skapa en
utbildningsverksamhet som är attraktiv för de studerande och stärker kommunernas
konkurrenskraft och ekonomi. En projektorganisation har fastställts och en
förbundsordning har tagits fram.
Tidsplanen för ärendet är:
26 mars i Hälsingerådet
22 april allmänna utskottet
8 maj kommunstyrelsen (alt 5 juni)
26 kommunfullmäktige (alt 16 juni)
Följande vägvalsfrågor måste klaras ut:
⋅

Förbundsfullmäktige eller direktion?

⋅

Kan ordförande utses från vilken kommun som helst av de 4 som ingår?

⋅

Inflytande efter kommunstorlek eller inte?

⋅

Sätesort?

⋅

Lokalisering för förbundsledning och stödfunktioner?

⋅

Kommunernas rätt att yttra sig för principiella beslut?

⋅

Ekonomiska villkor? Tex olika ingångsläge, tomma lokaler….Är vi beredda att
acceptera en viss merkostnad under en tid?

Diskussionerna i kommunstyrelsen utmynnar i följande:
Förbundsfullmäktige eller direktion

Organisationsformen bör vara kommunalförbund med direktion.
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Kan ordförande utses från vilken kommun som helst av de 4 som ingår

Kommunstyrelsen diskuterar rullande ordförandeskap, 1 år för varje kommun och
även ordförandepost till största kommunen diskuteras.
Inflytande efter kommunstorlek

Kommunstyrelsen diskuterar samma representation från alla kommuner,
representation efter befolkningsstorlek tex 1 ledamot per varje påbörjat 10 000
invånare; 1 ledamot för Nordanstigs , 2 ledamöter för Bollnäs resp Söderhamn och 3
ledamöter för Hudiksvall sammanlagt 11 ledamöter samt representation efter elevantal.
Sätesort

Samma fråga som nästa.
Lokalisering för förbundsledning och stödfunktioner

En viktig fråga eftersom det rör sig ca 25 arbetstillfällen. Kommunstyrelsen
konstaterar att det mesta av befintlig verksamhet ska finnas kvar på respektive
gymnasieskola.
Kommunernas rätt att yttra sig för principiella beslut

Det är viktigt att respektive kommun har inflytande i vissa principiella frågor, exv
avveckling av delar av eller en hel gymnasieskola.
Kommunerna måste enas om och i förbundsordningen klargöra och specificera vad
som är principiella beslut.
Ekonomiska villkor

Lokalerna bör finnas kvar i kommunernas ägo och hyras ut till förbundet.
Kommunerna går in förbundet med de kostnader som finns idag, det får inte bli någon
varaktig ökning av kostnaderna för varje kommun.
Budgetperioden bör följa mandatperioden dvs flerårsbudget på 4 år, med ev
förskjutning av ett år.
Förbundsordningen bör reglera vilka beslut förbundet har rätt att ta, krav på
kvalificerad majoritet vid beslut samt vilka principiella beslut som resp
kommunfullmäktige först ska yttra sig om.
____
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