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 Utdragsbestyrkande: 

Plats och tid Orbaden Konferens, Orbaden, klockan 09.00 – 12.00. 

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 
Marit Holmstrand s, Ljusdal 
Sören Görgård, c, Ljusdal 
Stig Eng, c, Nordanstig 
Björn Mårtensson, c, Ovanåker 
Yoomi Renström, s, Ovanåker 
 

 

Övriga deltagande Leopold Stoltz, Lennart Borgsten, Thord Wannberg, Christer Engström, Anders 
Pihlgren och Åke Stenqvist 

Utses att justera Sören Görgård  
Justeringens plats och tid  
  Paragrafer 35 - 44 

Underskrifter Sekreterare Åke Stenqvist  

 Ordförande Sven-Åke Thoresen 
 

 

 Justerande Sören Görgård  
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Hrs § 35  
 
Föregående protokoll 
 
Föregående protokoll läggs till handlingarna. 
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Hrs § 36  
 
BESLUT 
 
Föredragningslistan godkänns med tillägg av följande ärende: 
 
Pilgrimsleder i Hälsingland. 
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Hrs § 37  
 
Nytt Pa-system 
 
Närvarar gör projektledaren Bert Wandin. 
 
Vid Hälsingerådets styrelsemöte 2007-03-21 redovisades den förstudie som 
Know IT Candeo gjort. 
 
Vid dagens sammanträde informerar Bert Wandin bland annat om den 
projektorganisation som finns för att arbeta med processkartläggning. 
Kommuncheferna är projektägare och personalcheferna utgör styrgrupp. 
Dessutom finns det tre processledare. 
 
Styrgruppens uppdrag: 
- Definiera gemensamma processer och vad förändringsarbetet skall 

fokuseras på. 
- Skapa underlag för upphandling av PA-system. 
- Analysera och utreda effekterna av gemensam/samordnad 

löneadministration. 
 
Processledarnas uppdrag: 
- Identifiera och dokumentera samtliga processer inom PA-området. 
- Kartlägg och dokumentera de löneadministrativa processerna utifrån 

målsättningen så hög självservice som möjligt. 
- Identifiera, kartlägg och dokumentera kopplingar mellan löneadministration 

och övriga system/moduler som används inom PA-området. 
 
Bert avslutade med att redogöra för tid och aktivitetsplan. Under hösten 2007 
arbetas med att definiera gemensamma processer och vad förändringsarbetet ska 
fokusera på. Under första halvåret 2008 skapas underlag för upphandling av PA-
system. Under 2008 analyseras och utreds effekterna av en 
gemensam/samordnad löneadministration. 
Införande av nytt PA-system sker hösten 2009 till våren 2010. 
 
BESLUT 
 
Styrelsen tackar för rapporten samt inbjuder till fortsatt rapportering i ärendet. 
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Hrs § 38  
 
Leaderarbete i nästa programperiod 
 
Vid Rådsmötet 2007-01-31 beslutades att styrelsen ska arbeta fram ett förslag till 
leaderarbetet under programperioden 2007 – 2013. 
 
Vid dagens sammanträde deltar Lars Norin, Hans Lindstedt och Kenneth 
Nilshem. 
 
Tillsammans rapporterar de om det arbete som hittills skett inför ansökan om ett 
nytt leaderområde. 
Det nya området föreslås omfatta hela Hälsingland samt del av Härjedalens 
kommun, som ingår i landskapet Hälsingland. Ett leaderområde får ha max 
100 000 invånare så tätortskärnorna i Hudiksvall, Söderhamn och Bollnäs 
föreslås ej ingå i området. Detta förutspås ändå få marginell betydelse eftersom 
de utvecklingsprojekt som genomförs förmodas ge gynnsamma effekter såväl för 
tätorterna som dess omgivningar. Den så kallade ”regel 12” möjliggör också att 
10 % av ett projekt kan ske i angränsande område, till exempel i tätorten.  
 
Ett 20-tal personer arbetar parallellt fördelade på tre huvudgrupper: 
1. Skrivargrupp 
2. Valberedning & organisation 
3. Organisation, ekonomi och finansiering (=de 7 kommunernas tjänstemän) 
 
Arbetsgruppernas uppgift 
- Bilda en ideell förening 
- Utse en LAG-grupp 
- Göra en SWOT-analys 
- Skriva en strategi 
- Göra en budget 
- Förankra och lämna in en ansökan 
 
Temat för Leader Hälsingebygden ”Ett rikt landskap” står för: 
- Entreprenörskap och innovationer 
- Utveckling av besöksnäringen 
- Lokala initiativ och lokal samverkan 
- Attraktiv landsbygd för alla 
- Lokal förädling 
 
En strategi och plan med ansökan om ett nytt leaderområde, ”Leader 
Hälsingebygden” beräknas enligt tidplan kunna lämnas till Länsstyrelsen i 
november.  
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LAG-gruppen föreslås bestå av totalt 15 personer: 4 från offentlig verksamhet, 4 
privatpersoner, 4 från ideell verksamhet, 2 ungdomar och 1 ordförande. 
 
Den nationella finansieringen sker under sju år med start 2007, vilket innebär att 
det nya områdets årliga budget fördelas på sex år, då starten beräknas ske 2008-
01-01. 
Medfinansieringsbehovet från de sex Hälsingekommunerna och eventuellt 
Region Gävleborg tillsammans är enligt den senaste beräkningen från 
Länsstyrelsen 3 218 000 kr/år i 6 år 2008–2013.  
Kommunernas kostnader föreslås fördelas enligt gängse fördelningsprincip, 
nämligen procentuellt i förhållande till befolkningsunderlag. 
 
 
BESLUT 
 
Styrelsen tackar för informationen samt uppmanar kommunerna att snarast till 
valberedningen anmäla namnen på en ordinarie och en ersättare i LAG-gruppen. 
Styrelsen beslutar ta upp frågan om medfinansiering på nästa möte med Region 
Gävleborg. 
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Hrs § 39  
 
Inköp Gävleborg 
 
Åke Stenqvist och Lennart Olsson informerar om en del beslut som direktionen 
för Inköp Gävleborg fattat. 
 
Tjänsten som VD kommer att utlysas. Ordförande Kjell Höglin, vice ordförande 
Ove Wallberg samt ledamoten Karin Ånöstam handhar rekryteringen. 
VD kommer att arbeta lika tid i Söderhamn och Gävle. 
 
I övrigt organiseras Inköp Gävleborg med fyra gruppledare som leder var sin 
marknadsgrupp. Den beräknade besparingen, då organisationen fungerar fullt ut, 
är mellan 50 – 60 MSEK per år. Besparingen hänför sig dels till lägre priser på 
befintliga avtal men i huvudsak till områden som tidigare ej upphandlats. 
 
BESLUT 
 
Styrelsen tackar för informationen. 
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Hrs § 40  
 
Världsarv Hälsingegårdar 
 
Björn Mårtensson informerar om projektet Världsarv Hälsingegårdar. 
 
Riksantikvarieämbetet har föreslagit att Regeringen nominerar Hälsingegårdarna 
till Unescos Världsarvslista, vilket också skett. 
 
Unescos beslut har senarelagts ett år. Skälet till att behandlingen sker först 2009 
i stället för 2008 är att kraven skärpts på att ett formellt skydd för världsarv ska 
vara genomfört vid inlämningen av en ansökan.  
 
Björn menar att mycket arbete återstår för att uppnå målet att hälsingegårdarna 
förklaras som världsarv. Dessutom behövs en framtida organisation med uppgift 
att förvalta världsarvet. 
 
För att komma vidare föreslår han ett projekt under åren 2008, 2009 och 2010. 
Hälsingekommunernas insats skulle bestå dels i en tjänst på 20 %, värderad till 
100 000 kr/år samt en kontantinsats på 50 000 kr/år. 
 
BESLUT 
 
Styrelsen beslutar rekommendera hälsingekommunerna att delta i det nya 
världsarvsprojektet under tiden 2008 – 2010 och att varje kommun för ändamålet 
anslår 50 000 kronor per år 2008, 2009 och 2010. 
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Hrs § 41  
 
Flygverksamhet i Söderhamn 
 
Lennart Olsson informerar om läget för flygplatsen i Söderhamn.  
Fortfarande är det oklart om Europeiska flygskolan kommer till Söderhamn. 
Större exportföretag vill ha ett taxiflyg för transport ut i Europa. Ambulansflyg, 
främst för organtransporter förekommer. Det finns goda förutsättningar för alla 
slag av helikoptertransporter. 
 
Flygplatsen är länets största, vilket är en tillgång som bör utnyttjas mycket mer 
än det görs i dag. 
 
BESLUT 
 
Styrelsen tackar för informationen samt beslutar inbjuda flygplatschefen till 
sammanträdet 2007-12-05. 
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Hrs § 42  
 
Pilgrimsleder i Hälsingland 
 
Stig Eng undrar över hur hälsingekommunerna beslutat angående en ansökan om 
bidrag gällande pilgrimsleder i Hälsingland. 
 
Från Pilgrimstid Sverige, ekonomisk förening, har kommit en ansökan till 
hälsingekommunerna om ekonomiskt stöd till ett förankrings- och 
förstudieprojekt kring pilgrims- och vandringsleder i Hälsingland. Projektet är 
tänkt att leda till ett kommande leaderprojekt. 
 
Efter diskussion framkommer att de flesta kommunerna ännu inte tagit beslut i 
frågan. 
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Hrs § 43  
 
Ekonomisk rapport 
 
Samordnaren Åke Stenqvist redovisar vad som bokförts till och med den 30 
september 2007.  
Enligt prognos blir det en Utgående balans vid årets slut på 206,2 kkr. 
 
BESLUT 
 
Styrelsen godkänner redovisningen. 
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Hrs § 44  
 
Hälsingland Turism 
 
Från Hälsingland Turism ekonomisk förening, deltar Lars Pernebrink, Rolf 
Åkerlund, Helene Åkerström, Olle Larsson, Britta Blank och Maria Owén för att 
informera om vad föreningen hittills arbetat med.  
 
Lars Pernebrink inleder med att berätta om turistnäringen i Sverige som omsätter 
215 miljarder kronor och ger 151 000 årsarbeten. En ökad turism ger ökad 
tillväxt och sysselsättning.  
 
Hälsingland Turism, ekonomisk förening, har ca 200 medlemmar. Föreningens 
syfte är att marknadsföra landskapet som helhet mot prioriterade 
målgruppsområden samt att verka för nätverksbyggande mellan företagare inom 
turistnäringen. 
 
Därefter följer en intressant redogörelse över de aktiviteter som hänt sedan 
starten. Bland annat har flera projekt och kampanjer startats och slutförts, 
broschyrer av olika slag har tryckts och distribuerats, annonsering och 
marknadsföring har skett på olika sätt. 
 
Problem som finns är att finansieringen är osäker vilket leder till kortsiktiga 
lösningar utan möjlighet till flerårsplaner. En vädjan framförs till 
hälsingekommunerna om en snabbare utbetalning av de kommunala bidragen. 
 
Avslutningsvis redovisar gruppen vilka aktiviteter som är planerade under 2008. 
 
BESLUT 
 
Styrelsen tackar för en intressant och givande information. 
 
 
______ 
 


