
HÄLSINGERÅDET Protokoll 
 Sammanträdesdatum Blad 
 

Styrelsen 2006-11-29 1 (11) 
 
 

 Utdragsbestyrkande: 

Plats och tid Pingstkyrkan, Edsbyn, klockan 09.30 – 11.00. 

Beslutande Sven-Åke Thoresen, ordf, s, Hudiksvall 
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 
Ulf Lövgren, s, Nordanstig 
Björn Mårtensson, c, Ovanåker 
Ingemar Ehn, fp, Ovanåker 
Eva Tjernström, s, Söderhamn 
Tommy Lindvall, v, Söderhamn 
 

 

Övriga deltagande Ulf Sundberg, Lennart Borgsten, Kerstin Hassner, Christer Engström och Åke 
Stenqvist 

Utses att justera Björn Mårtensson  

Justeringens plats och tid  
  Paragrafer 61 - 69 

Underskrifter Sekreterare Åke Stenqvist  

 Ordförande Sven-Åke Thoresen 
 

 

 Justerande Björn Mårtensson  
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   Delges:  

 

 
Hrs § 61  
 
Föregående protokoll 
 
Föregående protokoll läggs till handlingarna. 
 



HÄLSINGERÅDET Protokoll 
 Sammanträdesdatum Blad 
 

Styrelsen 2006-11-29 3 (11) 
 

 

Justerandes sign:   Utdragsbestyrkande:
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Hrs § 62  
 
Genomgång av föredragningslista 
 
 
BESLUT 
 
Föredragningslistan godkänns med tillägg av följande ärenden: 
 
Leader i nästa programperiod. 
 
Skrivelse till Regeringen angående det nya statsbidragssystemet till 
vuxenutbildning. 
 
Kulturarv Hälsingegårdar. 
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Hrs § 63  
 
Sammanslagning av inköpsorganisationerna Inköp Hälsingland och 
Gästrike Inköp 
 
Vid styrelsemötet 2006-10-11 beslutades att rekommendera kommunstyrelserna 
i Hälsinglands kommuner att senast under december 2006 ta ett inriktningsbeslut 
om bildandet av en gemensam inköpsorganisation för Hälsingland och 
Gästrikland. 
 
Bildandet av inköpsorganisationen bör ske någon gång under tiden 1 januari 
2007 till 1 april 2007. 
 
Med ändring av tiden för genomförandet godkänner styrelsen kommunchefernas 
förslag gällande gemensam inköpsorganisation. 
 
Vid dagens sammanträde rapporteras om beslutsläget i de olika kommunerna. 
Det framkommer att beslutsprocessen kommit olika långt. Endast några få 
kommuner har beslutat om samgåendet i kommunfullmäktige. 
 
Ordföranden ämnar ta kontakt med kommunerna i Gästrikland för att komma 
överens om processen – tidplaner, beslutsgång etc. Eventuellt kommer 
Gästrikerådet att inbjudas till ett gemensamt möte under januari 2007. 
 
 
BESLUT 
 
Styrelsen beslutar föreslå att varje kommun utser en ledamot i en 
interimsstyrelse som på olika sätt ska förbereda inför den nya organisationen 
Inköp Gävleborg. 
 
Nuvarande direktion för Inköp Hälsingland återväljs för perioden fram till och 
med 2007-03-31. 
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Hrs § 64  
 
Ekonomisk rapport 
 
Samordnaren Åke Stenqvist redovisar vad som bokförts till och med den 15 
november 2006.  
Enligt prognos blir det en Utgående balans vid årets slut på 225, 0 kkr. 
 
 
BESLUT 
 
Styrelsen godkänner redovisningen. 
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Hrs § 65  
 
Budget samt medlemsavgift 2007 
 
Samordnaren Åke Stenqvist presenterar budget och förslag till medlemsavgift 
för år 2007. Budgeten är minskad med 48 000 kronor i förhållande till 2006 års 
budget. Den omsluter 482 000 kronor. 
Med en medlemsavgift på 3 kronor per kommuninnevånare blir den utgående 
balansen 135 000 kronor. 
 
 
BESLUT 
 
Styrelsen beslutar föreslå rådsmötet att godkänna budgeten för år 2007 med en 
budgetram på 482 000 kronor samt en medlemsavgift på 3 kronor per 
kommuninnevånare. 
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Hrs § 66  
 
Sammanträden 2007 
 
Ett förslag till sammanträdestider för 2007 diskuteras av styrelsen. 
 
 
BESLUT 
 
Beslutas att fastställa följande sammanträdestider för 2007: 
 
Onsdagen den 31 januari styrelse, råd, styrelse Hudiksvall 
Onsdagen den 21 mars styrelse  Orbaden 
Onsdagen den 23 maj styrelse Orbaden 
Onsdagen den 22 augusti styrelse Orbaden 
Onsdagen den 10 oktober styrelse Orbaden 
Onsdagen den 5 december styrelse och råd Nordanstig 
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Hrs § 67  
 
Leader i nästa programperiod 
 
Bertil Eriksson deltar för att informera om förutsättningar för att bedriva ett 
leaderarbete i nästa programperiod 2007 – 2013. 
 
Han redovisar de stora skillnader som finns mellan Leader+ och Leader i LBU: 
 
Leader+ 2000-2006 Leader i LBU 2007-2013 
Ett eget EU-program En del av LBU-programmet 
Ej inom mål 1-området Hela Sveriges landsbygd 
Få grupper – mycket pengar Fler grupper – lägre summor 
12 Leadergrupper utsedda 2001 vid ett 
beslut. 
Skönhetstävling, GBV-beslut 

Fler Leadergrupper (50-70?) utses 
löpande under 2007 och 2008 
Länsstyrelserna godkänner LAG 

Jordbruksverket för formella beslut, 
kontroll och utbetalning 

Länsstyrelserna för formella beslut, 
kontroll och utbetalning 

Fyra teman: Ny teknik, Samordnat nå 
nya marknader, Livskvalitet, Natur och 
Kultur. 

Ett medel för att genomföra målen i 
alla LBU:s tre axlar, men särskilt 
axel tre. (Förbättra livskvaliteten, 
bredda företagandet och främja 
utveckling av landsbygdsekonomin) 

 
Tidplanen för det fortsatta planeringsarbetet är: 
2006-12-12. Träff med kommunrepresentanter i Järvsö. 
 
2007-01-22. Mobiliseringsträff med representanter från näringsliv, ideell sektor 
och offentlig sektor. Eventuell interimsstyrelse bildas. 
 
Våren 2007. Utvecklingsstrategi (ansökan) tas fram. 
 
Hösten 2007. Ansökan till Länsstyrelsen. 
 
Januari 2008. Start för nya Leader. 
 
 
BESLUT 
 
Styrelsen beslutar uppdra till kommuncheferna att arbeta vidare med frågan om 
ett leaderarbete i nästa programperiod 2007 – 2013. 
Rapport till styrelsen 2007-01-31. 
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Hrs § 68  
 
Skrivelse till Regeringen angående det nya statsbidragssystemet för 
vuxenutbildning  
 
Elisabeth Brevner deltar. Hon redogör för effekten av det nya statsbidraget för 
vuxenutbildning. Hon menar att det dels blir svårigheter att nå prioriterade 
målgrupper, dels minskade möjligheter att validera och genomföra 
yrkesutbildningar för unga som befinner sig långt från arbetsmarknaden. 
 
 
BESLUT 
 
Styrelsen beslutar sända en skrivelse till Regeringen för att peka på de befarade 
effekterna av det nya statsbidragssystemet för vuxenutbildningen. 
 
Ordförande uppdras underteckna skrivelsen. 
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Hrs § 69  
 
Kulturarv Hälsingegårdar 
 
Björn Mårtensson är ordförande i styrgruppen för Kulturarv Hälsingegårdar. 
Han redogör för det förslag som han, tillsammans med Stefan Permickels, 
arbetat fram för att leda mot projektet ”Hälsingland som världsarv”. 
 
Hälsingegårdarna står på tur att bli Sveriges nästa världsarv. 
Riksantikvarieämbetet föreslår i en skrivelse till Utbildnings- och 
Kulturdepartementet, daterad 2006-11-02, att Regeringen nominerar 
Hälsingegårdarna till Unescos Världsarvslista, med inlämning till World 
Heritage Centre i Paris före den 1 februari 2007. 
Nomineringen har utarbetats av Kulturarv Hälsingegårdar och Länsstyrelsen 
Gävleborg, och lämnades över till Riksantikvarieämbetet i september 2006. I 
samband med detta hölls en manifestation för Hälsingegårdarna, då en förkortad 
version av ansökan överlämnades till berörda gårdsägare och andra intresserade.  
Målet är att Hälsingegårdarna förklaras som världsarv sommaren 2008. 
 
Mot bakgrund av detta anser Björn och Stefan i sin skrivelse att arbetet måste 
fortsätta ända ”in i mål”. Därför föreslås att Hälsinglands kommuner startar ett 
gemensamt projekt ”Hälsingland som världsarv” tillsammans med Länsstyrelsen 
för åren 2007 och 2008.  

Målet för arbetet ska vara 

 Hälsingegårdarna förklaras som världsarv 2008. 

 Hela tiden ha en aktuell hemsida inklusive avtal med berörda. 

 Svara för information och nyhetsbrev.  

 Samordna arbetet med andra intressenter. 

 Vara Hälsinglands kontakt mot regeringen och Unesco. 

 Föreslå en framtida organisation för världsarvet. 

Eftersom nuvarande projekt kommer att kunna finansieras med befintliga medel 
fram till mars 2007 föreslås att det nya projektet omfattar tiden 2007-03-01 – 
2008-12-31.  
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Förslag 

 Hälsinglands kommuner deltar i finansieringen av projektet ”Hälsingland 
som världsarv” under tiden 2007-03-01 – 2008-12-31. 

 Varje kommun deltar med en kontantinsats med 40 000 kronor för 2007 och 
50 000 kronor för 2008. 

 Styrgruppen föreslås bestå av representanter för: Hälsingekommunerna 
genom Hälsingerådet, Länsstyrelsen, Föreningen Hälsingegårdar, Gästrike 
Hälsinge Hembygdsförbund, LRF, Länsmuseet, Hälsinglands Museum och 
Föreningen Turism Hälsingland. 

 Hälsingerådet utser två ledamöter varav en ordförande till styrgruppen. 

 

BESLUT 
 
Styrelsen beslutar föreslå rådsmötet att rekommendera kommunerna i 
Hälsingland att ta beslut om att delta i projektet ”Hälsingland som världsarv” 
under tiden 2007-03-01 – 2008-12-31 och att varje kommun för ändamålet 
anslår 40 000 kronor för 2007 och 50 000 kronor för 2008. Beslut i ärendet bör 
tas före 2007-01-31. 
 
Styrelsen beslutar att vid ett kommande styrelsemöte utse två ledamöter, varav 
en ordförande, till styrgruppen. 

 


