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 Sammanträdesdatum Blad 
 

Styrelsen 25 maj 2005  1 (20) 
 
 

 Utdragsbestyrkande: 

Plats och tid Orbaden, klockan 09.00 – 16.00 

Beslutande Sven-Åke Thoresen, s, ordf 
Stefan Bäckström, c, Hudiksvall 
Lennart Olsson, c, Söderhamn 
Eva Tjernström, s, Söderhamn 
Evy Degerman, c, Bollnäs 
Sven-Olle Mårtensson, s, Ljusdal 
Stig Eng, c, Nordanstig 
Ulf Löfgren, s, Nordanstig 
Ingemar Ehn, fp, Ovanåker 
Bertil Eriksson, kd, Ovanåker 
  
  
 

 

Övriga deltagande Lennart Borgsten, Åke Stenqvist, Anders Pihlgren, Thord Wannberg, Björn Ryd, 
Göran Karlsson, Ingalill Tengvall, Birgitta Esbjörnsson, Åsa Jadelius, Alf 
Forbergskog, Bertil Karsbo, Sören Löfkvist, Jonathan Turner, Birgitta Tapper, 2 
representanter från Högskolan i Gävle samt Gästrikerådets styrgrupp. 

Utses att justera Stig Eng  

Justeringens plats och tid  
  Paragrafer 023-040 

Underskrifter Sekreterare Jonathan Turner  

 Ordförande Sven-Åke Thoresen 
 

 

 Justerande Stig Eng  
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Hrs § 23 
 
Föregående protokoll 
 
Styrelsen beslutar 
 
att lägga föregående protokoll till handlingarna. 
 
_______ 



HÄLSINGERÅDET Protokoll 
 Sammanträdesdatum Blad 
 

Styrelsen 2005-05-25 3 (20) 
 
 

Justerandes sign:   Utdragsbestyrkande:

   Delges:  

 

 
Hrs § 24 
 
Information från Svenska Kommun Försäkrings AB 
 
Hälsingerådet har 2004-08-25 beslutat att rekommendera kommunerna att 
ansöka om medlemskap i Svenska Kommun Försäkrings AB inför år 2006. 
Björn Ryd informerar styrelsen om SKFABs verksamhet och ekonomisk 
ställning. Hälsingekommunerna kan ej ansöka om ett blockmedlemskap, vilket 
var avsikten, utan varje kommun måste söka var för sig. 
 
Ordförande tackar för informationen. 
 
Efter en diskussion bestäms 
 
1. Att bolaget kommer under juni 2005 att kontakta kommunerna 
 
2.   Att besked från bolaget kommer att lämnas till kommunerna under 
september 2005. 
 
Samordnaren Jonathan Turner skall skicka ut underlagsmaterial från SKFAB till 
styrelsen och kommuncheferna 
 
    
 
______ 
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Hrs § 25 
 
Inköp Hälsingland – Intern kontroll 
 
Göran Karlsson informerar om sitt förslag till organisation, rutiner och kostnader 
för internkontroll av inköp i kommunerna. Även ett förslag till finansiering av 
internkontrollen.  
                             
Ordföranden tackar för informationen. 
 
Förslaget diskuteras i styrelsen. 
 

                             Styrelsen beslutar 
 
att rekommendera kommunerna 
 
att Göran Karlsson skall återkomma med ett nytt ändrat förslag som utgår ifrån 
att internkontrollen skall genomföras i projektform i en kommun under 2 år och 
finansieras genom ökade medlemsavgifter 
 
_____ 
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Hrs § 26 
 
Information från projektet Kulturarv Hälsingegårdar 
 
Ingalill Tengvall lämnar en lägesrapport beträffande världsarvsförklaringen av 
Hälsingegårdarna. Tidplanen är att underlagsmaterialet skall vara klart i 
november 2005 och lämnas in till Finansdepartementet i februari 2006. Sedan att 
ansökan om världsarvet ska lämnas in till UNESCO senast under 2008. 
 
Birgitta Esbjörnsson informerar om delprojektet ”Rådgivning Hälsingegårdar”, 
och berättar utifrån exemplet ”Kilsgården” om vilka möjligheter gårdsägarna har 
att bedriva affärsverksamheter kring Hälsingegårdarna. 
 
Ordförande tackar för informationen. 
 
______ 
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Hrs § 27 
 
Slutrapport Hälga (GIS) 
 
Åsa Jadelius lämnar en slutrapport om GIS-projektet Hälga. En skriftlig 
beskrivning av projektet har tagits fram och delas ut till styrelsen. 
 
Åsa berättar att projektet är mycket lyckat, och speciellt webbkartan har 
uppskattas från olika håll. Det har varit ett mycket bra samarbete mellan 
kommunerna i projektet, och det har varit kompetensutvecklande. 
 
I maj månad har webbkartan hittills haft 33 400 besökare. 
Avtal har skrivits med X-trafik, Hälsingeåtervinnare och Hälsinglands 
Räddningstjänst om kartans utnyttjande.  
 
Projektet har överskridit budgeten med ca 600 000 kr, vilket kommunerna har 
stått för. Finansdepartementet har bidragit med 920 000 kr. Inom budgeten har 
stora omdisponeringar skett, främst för att kunna finansiera cX-databasen 
 
Ordföranden tackar för informationen och även tackar Åsa och arbetsgruppen 
för ett väl genomfört arbete. 
 
______ 
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Hrs § 28 
 
Kommunmolnet 
 
Alf Forbergskog från Svenska Kommunförbundet informerar om konceptet 
”Kommunmolnet”, som är ett system för rationellare hantering av IT- 
infrastruktur och är en samordning mellan kommuner av olika administrativa 
system. Ett exempel är bibliotekssystemet som är ett fungerande pilotprojekt 
mellan Hudiksvalls, Ljusdals och Ovanåkers kommuner. 
 
Under diskussionen framkommer det att det finns underlag för att kunna upprätta 
en handlingsplan, vilket kräver att man arbetar systematiskt utifrån olika IT- 
system i kommunerna. Alf Forbergsskog erbjuder sig att upprätta ett 
underlagsmaterial. 
 
Styrelsen beslutar  
 
att hemställer om att Alf Forbergskog upprättar ett förslag till handlingsplan som 
samtliga kommuner kan ta ställning till. 
  
  
_____ 
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Hrs § 29 
 
Ansökan om medel till ny turistbroschyr 
 
Hälsinglands turistchefer har ansökt om medel hos Länsstyrelsen för 
marknadsföring av turism i Hälsingland. Medel uppges bl a saknas för 
uppdatering och omarbetning av befintliga broschyrer och produktion av 
hälsingekartor. Vidare att material saknas för marknadsföring av Hälsingland i 
samband med årets O-ringen i Skillingeryd, med anledning av att Söderhamns 
kommun är värd för tävlingarna år 2006. 
 
Länsstyrelsen har beviljat 350 000 under förutsättning att hälsingekommunerna 
satsar lika mycket, dvs 350 000 kr. 
 
Samordnaren Jonathan Turner rapporterar att samtliga kommuner nu har beslutat 
att bevilja medel till marknadsföringen av turism i proportion till folkmängden i 
resp kommun. Hudiksvalls kommunstyrelse har beslutat att bevilja medel till 
trycksaker. 
 
Styrelsen beslutar 
 
att godkänna rapporten 
 
 
 
______ 
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Hrs § 30 
 
Prisutdelning distansstudent 
 
Hälsingerådets stipendium till en distansstuderande delas ut av Birgitta Tapper 
till Annelie Rogmalm. Annelie, som är ensamstående mor och som blev 
arbetslös för två år sedan, studerar till lärare i tekniska ämnen på Högskolan i 
Gävle. 
 
_____ 
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Hrs § 31 
 
Avtackning 
 
Ordföranden överlämnar blommor och ett presentkort till den avgående 
samordnaren i Hälsingerådet, Sören Löfkvist och framför ett stort tack för 
Sörens värdefulla insatser åt Hälsingerådet.   
 
_____ 
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Hrs § 32 
 
Träff med Gästrikerådets styrgrupp 
 
Ordförande Sven-Åke Thoresen hälsar Gästrikerådets styrgrupp välkommen till 
sammanträdet. 
 
Bertil Karsbo från Föreningen Landsbygdshandelns Främjande informerar 
Hälsingerådets styrelse och Gästrikerådets styrgrupp om föreningens 
stödverksamhet för småbutikerna i glesbygden som kämpar för sin överlevnad i 
konkurrensen med storbutikerna och köpcentrum i de större orterna. 
 
Om en livsmedelsbutik i en mindre ort läggs ner så drabbas kommunens 
ekonomi direkt eftersom hemtjänstinsatserna ökar för att hjälpa gamla 
människor med funktionshinder som saknar egna transportmedel. 
 
Föreningen utbildar butiksägare i ekonomi, säkerhetsfrågor, hantering av frukt 
och grönt mm. I norra delen av landet pågår ett projekt där butiker blir 
medborgarkontor rustade med pcn, och där medborgarna kan få tillgång till vissa 
typer av kommunal service och information. 
 
Möjligen kommer staten så småningom att införa ett system med 
hemsändningsbidrag till pensionärer i glesbygden. 
 
Ordföranden tackar för informationen 
 
 
Sven-Åke Thoresen och Mats Ågren berättar om Hälsingerådets respektive 
Gästrikerådets verksamheter och om de projekt som man arbetar med. 
Mötet enas om att det finns ett antal verksamhetsområden där ett samarbete 
mellan Hälsingland och Gästrikland skulle leda till stora vinster för båda 
landskapen. Dessa verksamhetsområden är 
- konsumentvägledning 
- inköp 
- infrastruktur 
- IT 
- turism 
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Mötet beslutar  
 
att kommuncheferna i Hälsingland och Gästrikland skall ta fram ett förslag till 
modell för ett samarbete inom ovannämnda verksamhetsområden, som skall 
visas på ett nytt möte mellan Hälsingerådets styrelse och Gästrikerådets 
styrgrupp den 30 november 2005 i Söderhamn.  
 
_____ 
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Hrs § 33 
 
Hälsingland turism 
 
Behandlas förslaget till ny turistorganisation för Hälsingland. Samtliga 
kommuner har behandlat ärendet i sina kommunstyrelser och beslutat att man är 
positiv till förslaget.  
 
Under diskussionen framförs att det är viktigt i det fortsatta arbetet att 
kommunernas turistorganisationer, representanter från turistnäringen, 
Länsstyrelsen och Hälsingetur deltar. 
 
Styrelsen beslutar 
 
att uttalar sig positiv till förslaget till ny turistorganisation för Hälsingland, och 
att styrelsen är beredd att gå vidare med konkreta diskussioner om 
organisationen och finansieringen, men att arbetet måste drivas av näringen. 
 
________ 
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Hrs § 34 
 
Utvärdering av Hälsingerådets verksamhet 
 
Hälsingerådet har uppdragit till styrelsen att genomföra en utvärdering av 
Hälsingerådets verksamhet. Diskuteras hur arbetet ska läggas upp och vilken 
inriktning utvärderingen skall ha.  
 
Styrelsen beslutar 
 
att uppdraga till kommuncheferna att till nästa rådsmöte ta fram ett underlag till 
upphandling av konsult för utvärderingen 
 
att respektive kommun till nästa rådsmöte diskuterar frågan 
 
_______ 
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Hrs § 35 
 
Verksamhetsplan för 2005-2006 
 
Samordnaren Jonathan Turner har, utifrån resultatet av ett grupparbete i Ljusdal 
den 16 mars, upprättat ett förslag till verksamhetsplan för Hälsingerådet 
avseende åren 2005 och 2006. 
 
Styrelsen beslutar 
 
att godkänna verksamhetsplanen 
 
 
_________ 
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Hrs § 36 
 
Strandskydd 
 
Samordnaren Jonathan Turner informerar om att länsstyrelsens planerade 
seminarium om strandskydd i slutet av mars blev inställt. Anledningen var att ett 
uttalande från regeringen i frågan väntas före sommaren, och att länsstyrelsen 
vill avvakta uttalandet innan seminariet ordnas. Preliminärt kommer seminariet 
att hållas under hösten. 
 
_________ 
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Hrs § 37 
 
Passexpeditioner 
 
Hälsingerådet har skickat ett brev till Polismyndigheten i Gävleborgs Län med 
en protest mot de planerade indragningarna av passexpeditioner i Hälsingland. 
Nu har ett svar erhållits från Polismyndigheten i vilket man tillbakavisar 
kritiken. 
 
Styrelsen beslutar 
 
att Lennart Borgsten uppdras att besvara Polismyndighetens brev 
 
_________ 
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Hrs § 38 
 
Ekonomisk prognos 
 
Samordnaren Jonathan Turner informerar om den senaste ekonomiska 
prognosen för Hälsingerådet.  
 
Ordföranden tackar för informationen 
 
_________ 
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Hrs § 39 
 
O-ringen 
 
Diskuteras Hälsingerådets ekonomiska engagemang i O-ringen som skall äga 
rum i Söderhamns kommun 2006. Styrelsen har tidigare fattat beslut om att 
kommunerna ställer upp med mantimmar och teknisk hjälp, men det har kommit 
fram att representanter för O-ringens organisation uppvaktar kommunerna för att 
få ytterligare ekonomisk hjälp till arrangemanget. 
 
Styrelsen beslutar 
 
att Hälsingerådets tidigare styrelsebeslut om kommunernas bidrag till O-ringen 
står fast 
 
att organisatörerna för O-ringen snarast bör inlämna uppgifter om vilken teknisk 
hjälp och arbetskraftinsatser man behöver av kommunerna 
 
________ 
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Hrs § 40 
 
Hälsingerådets samordnare 
 
Hälsingerådets samordnare Jonathan Turner meddelar att han lämnar sitt 
uppdrag och återvänder till sin tjänst som översiktsplanerare i Linköping. 
Anledningen är att det nu har ordnat sig med en lärartjänst till sin fru i 
Linköping. 
 
Styrelsen beslutar 
 
att uppdraga till Sven-Åke Thoresen och Lennart Olsson att ta fram ett förslag 
till ny samordnare 
 
________ 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 


