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 Utdragsbestyrkande: 

Plats och tid Bollnäs Folkhögskola, Bollnäs, klockan 09.00 – 11.00. 

Beslutande Sven-Åke Thoresen, ordf, s, Hudiksvall 
Lennart Olsson, vice ordf, c, Söderhamn  
Evy Degerman, c, Bollnäs 
Olle Nilsson Sträng, s, Bollnäs 
Stefan Bäckström, c, Hudiksvall 
Sven-Olle Mårtensson, s, Ljusdal 
Sören Görgård, c, Ljusdal 
Stig Eng, c, Nordanstig 
Monica Olsson, s, Nordanstig 
Björn Mårtensson, c, Ovanåker 
Eva Tjernström, s, Söderhamn 
 

 

Övriga deltagande Ulf Sundberg, Lennart Borgsten, Kerstin Hassner, Thord Wannberg, Christer 
Engström, Anders Pihlgren och Åke Stenqvist 

Utses att justera Eva Tjernström  

Justeringens plats och tid  
  Paragrafer 22-27 
Underskrifter Sekreterare Åke Stenqvist  

 Ordförande Sven-Åke Thoresen 
 

 

 Justerande Eva Tjernström  
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   Delges:  

 

 
Hrs § 22  
 
Föregående protokoll 
 
Föregående protokoll läggs till handlingarna. 
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Hrs § 23  
 
Genomgång av föredragningslista 
 
 
BESLUT 
 
Föredragningslistan godkänns.  
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Hrs § 24  
 
Sammanslagning av inköpsorganisationerna Inköp Hälsingland och 
Inköp Gästrikland 
 
Vid styrelsemötet 2006-02-15 diskuterades fördelar och nackdelar vid en 
sammanslagning av de två inköpsorganisationerna. Eftersom frågan kräver 
ytterligare information och bearbetning beslutades att inbjuda 
direktionsledamöterna för Inköp Hälsingland. 
 
Vid dagens sammanträde deltar från direktionen Ove Wallberg, Uno Jonsson, 
Bertil Eriksson, Karin Ånöstam, Kent Pudas samt VD Göran Karlsson. 
 
Direktionens ordförande Ove Wallberg inleder med att redovisa direktionens 
ställningstagande för ett samgående av de två inköpsorganisationerna. Han 
framhåller tre viktiga orsaker till att sammanslagningen bör ske så snart som 
möjligt: 
 
1 Lagen om offentlig upphandling, LOU, kräver att inköpskompetensen hos 
upphandlarna är hög. Specialkompetens är viktig. 
2 Ekonomiska fördelar. Det finns 50 – 60 miljoner kr att tjäna på en 
sammanslagning. 
3 VD för Inköp Gästrikland går i pension 2006-12-31, vilket ger ett bra tillfälle 
för ett samgående. 
 
Ove nämner kommunernas brist på beställarkompetens. En större organisation 
har bättre möjligheter att klara framtida krav på korrekta och optimala inköp. 
Detta sammantaget gör att direktionen menar att ett positivt beslut från ägarna 
bör komma under våren så att arbetet med sammanslagningen kan komma igång 
till hösten för att allt ska vara klart till 2007-01-01. 
 
Därefter följer en debatt om för och nackdelar med en sammanslagning av 
inköpsorganisationerna. 
 
 
BESLUT 
 
Ordföranden tackar direktionen för dess medverkan och för en mycket givande 
diskussion. 
Styrelsen beslutar att rekommendera varje kommun att under april/maj ta 
inriktningsbeslut om sammanslagning eller kvarstående i nuvarande 
organisation. 
Frågan tas upp vid styrelsens sammanträde 2006-05-31. 
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Hrs § 25  
 
Turtravet 
 
Vid dagens sammanträde deltar Bengt-Arne Pettersson, Hagmyren och Elisabeth 
Johansson, Bollnästravet. 
 
Bengt-Arne och Elisabeth inleder med att beskriva Turtravet 2006 som en 
folkfest i dagarna tre. Turtravet är ett samarrangemang mellan Gävletravet 
fredagen den 28 juli, Bollnästravet lördagen den 29 juli och Hagmyren söndagen 
den 30 juli. 
Därefter redovisas affärsidé, vision och strategi. Det framkommer bland annat 
att Turtravet ska vara travsport av yppersta klass, erbjuda besökarna en 
totalupplevelse och vara gästvänligt, inte minst för familjer. 
 
Därefter redovisas statistik för travverksamheten i Gävleborgs län samt trav som 
en folksport och viktig näring i Sverige. 
 
Bengt-Arne och Elisabeth avslutar med att föreslå att länets kommuner deltar 
mer aktivt i Turtravets aktiviteter från 2007. 
 
 
BESLUT 
 
Ordföranden tackar för informationen. 
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Hrs § 26  
 
Samarbete mellan Hälsingland och Gästrikland inom 
Konsumentvägledning  
 
Vid styrelsens sammanträde 2006-02-15 rapporterade Thord Wannberg om de 
erbjudanden om deltagande i Konsumentvägledning Hälsingland som givits till 
Gästrikekommunerna. Inom nuvarande teknik ryms ytterligare tre till fyra 
kommuner.  
 
Styrelsen beslutade att erbjudandet till Gästrikekommunerna om samverkan 
inom konsumentvägledningen ska fortsätta.  
 
Vid dagens sammanträde rapporterar Thord Wannberg att Gästrikerådet tagit 
beslut om att utreda ett förslag till gemensam konsumentvägledning i 
Gästrikland. 
 
 
BESLUT 
 
Thord Wannberg uppdras fortsätta arbetet med inbjudan till Gästriklands 
kommuner att ingå i Konsumentvägledning Hälsingland. 
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Hrs § 27  
 
O-ringen. Ekonomisk rapport 
 
Vid styrelsens sammanträde 2006-02-15 rapporterade Åke Stenqvist om den 
samplanering som pågår mellan kommunerna och O-ringen.  
Det är tre arbetsgrupper från kommunerna: 
1  Räddning 
2  Vatten och avlopp + renhållning 
3  Arbetsmarknad 
 
Många av samordningsfrågorna är lösta men fortfarande återstår att klargöra 
kostnadsbilden. Styrelsen beslutade att en ekonomisk redovisning ska göras till 
styrelsens sammanträde 2006-03-22. 
 
Vid dagens sammanträde rapporterar Åke Stenqvist om de kostnader som O-
ringen ännu inte löst: 
Räddning   68 000 kr 
VA  131 000 kr 
Renhållning 231 000 kr 
Slam från toa   87 500 kr 
Summa 517 500 kr 
 
O-ringens önskemål är lån av tillgänglig utrustning efter samråd inom 
arbetsgrupperna, stöd med insatser från arbetslagen samt stöd till kostnader 
enligt ovan. 
 
 
BESLUT 
 
Ordföranden tackar för redovisningen samt konstaterar att varje kommun har att 
besluta om vilka kostnader respektive kommun ska stå för. 
 


