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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  
Ingvar Persson, m, Bollnäs 
Stefan Bäckström, c, Hudiksvall 
Marit Holmstrand s, Ljusdal 
Sören Görgård, c, Ljusdal 
Stig Eng, c, Nordanstig 
Monica Olsson, s, Nordanstig 
Yoomi Renström, s, Ovanåker 
Eva Tjernström, s, Söderhamn 
 

 

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

Utses att justera Sören Görgård  

Justeringens plats och tid  
  Paragrafer 14 - 21 

Underskrifter Sekreterare Åke Stenqvist  

 Ordförande Sven-Åke Thoresen 
 

 

 Justerande Sören Görgård  
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Hrs § 14  
 
Föregående protokoll 
 
Föregående protokoll från styrelse och Råd läggs till handlingarna. 
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Hrs § 15  
 
Genomgång av föredragningslista 
 
 
BESLUT 
 
Föredragningslistan godkänns. 
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Hrs § 16  
 
Hollandprojektet. Nuläge och framtid 
 
Bertil Hulth informerar. 
 
Arbetet med hollandprojektet har pågått i ca två år och nuvarande avtal med 
Placement Utvikling A/S löper fram till 31 augusti 2008. 
Hittills har 22 familjer (ca 70 pers) flyttat till regionen. Ytterligare 8 familjer 
(26 pers) har planer på att flytta till regionen. Avtalet säger 50 familjer. 
 
Placement erbjuder en fortsättning på två år, från 1 september 2008 till 31 
augusti 2010, till en kostnad av 798 000 per år för åtta kommuner. Till dessa ca 
100 000 kronor per kommun tillkommer en del övriga kostnader som 
mottagarorganisation, broschyrer, deltagande i mässor m.m. 
 
Frågan ställs om det nuvarande avtalet är uppfyllt. Det saknas fortfarande 28 
familjer.  
 
Andra invandrare kommer till kommunerna, exempelvis flyktingar från olika 
delar av världen. 
En orsak till att fortsätta med Hollandprojektet är att skaffa ytterligare 
erfarenhet för att ta emot dessa flyktingar på ett bra sätt. Diskussion förs om att 
starta ett gemensamt projekt i Hälsingland för flyktingmottagning. Projektet 
kan då nyttja den erfarenhetsbakgrund som finns i Hollandprojektet. 
 
 
BESLUT 
 
Hälsingerådet rekommenderar kommunerna att förlänga Hollandprojektet i 
ytterligare två år. 
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Hrs § 17  
 
Livsmedelscentrum i Hälsingland 
 
Deltar gör Karin Ånöstam och Anette Jonsäll. 
 
Karin Ånöstam, ordförande för HälsingeLivs, inleder med att informera om att 
ett arbete pågår för att skapa ett livsmedelscentrum i Hälsingland. Idén är att ta 
fram verktyg, i form av hjälp, stöd information och utbildning, för utveckling 
av den lokala/regionala matproduktionen. 
Länsstyrelsen har bidragit med 100 000 kronor för att möjliggöra starten av ett 
EU-projekt. Bollnäs kommun har beslutat bygga en pilotanläggning med 
utvecklingskök och undervisningslokaler på naturbruksgymnasiet Nytorp under 
förutsättning att EU-projektet beviljas.  
 
Anette ger en kort bakgrund till hur iden med Livsmedelscentrum i 
Hälsingland kom till. En förstudie gjordes år 2001, en fördjupad förstudie 
2002/03. 
Det förväntade resultatet av projektet är bland annat: 
 - ökat intresse för livsmedel 
 - tillväxt av befintliga livsmedelsföretag 
 - fler nystartade livsmedelsföretag 
 - ökad regional konkurrenskraft 
 - ökad kvalitet på livsmedelsproduktionen 
 - ökad kvalitet på restaurangbranschen 
 - fler arbetstillfällen 
 - nya besöksmål 
 - ökad utbildningsnivå 
 - ökad forskning knuten till Hälsingland 
 
Projektet är treårigt och EU-ansökan kommer att lämnas i september 2008. 
Förutom Hälsinglands kommuner finns planer på att involvera LRF, 
Jordbruksverket och Region Gävleborg. 
 
HälsingeLivs söker nu medfinansiering från Hälsinglands kommuner för EU-
projektet som har till syfte att under tre år skapa förutsättningar för att fylla 
pilotanläggningen med användare så att den kan drivas vidare av något företag. 
 
 
BESLUT 
 
Hälsingerådet tackar för en givande information samt beslutar överlämna 
ärendet till respektive kommun för vidare handläggning och beslut. 
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Hrs § 18  
 
Rapport från arbetsgruppen Hälsingland Turism 
 
Vid Hälsingerådets styrelsemöte 2008-03-19 beslutades att tillsätta en 
arbetsgrupp bestående av Stig Eng, Yoomi Renström och Eva Tjernström med 
uppgift att, gärna tillsammans med styrelsen för Hälsingland Turism, arbeta 
fram en ekonomiskt stabil framtida lösning för Hälsingland Turism. 
 
Vid dagens möte rapporterar arbetsgruppen. Det framkommer att bokslutet för 
2007 visar på ett underskott på 700 000 kr för Hälsingland Turism.  
Medlemsvärvningen har inte prioriterats. Alltför få företag betalar 
medlemsavgift. Det finns ingen möjlighet för medlemsföretagen att bära 
kostnaden för den grundorganisation som krävs. Kommunerna måste vara med 
och finansiera dessa kostnader om Hälsingland Turism ska kvarstå. 
 
Hälsingerådets ståndpunkt har hela tiden varit att det behövs en central 
organisation som marknadsför hela landskapet. Helst en organisation som drivs 
av näringen utan kommunala bidrag. 
 
 
BESLUT 
 
Gruppen får i uppdrag att arbeta vidare med målet att till hösten 2008 arbeta 
fram ett underlag till en framtida lösning för Hälsingland Turism som 
respektive kommun kan ta ställning till. 
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Hrs § 19  
 
Ekonomisk rapport 
 
Samordnaren Åke Stenqvist redovisar vad som bokförts till och med den 30 
april 2008.  
Enligt prognos blir det en Utgående balans vid årets slut på 214,0 kkr. 
 
 
BESLUT 
 
Styrelsen godkänner redovisningen. 
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Hrs § 20  
 
Hälsingland nu och i framtiden 
 
Vid Hälsingerådets nästa möte, 2008-08-20, ämnar rådet att arbeta fram en 
treårsplan för vilka frågeställningar och strategier rådet i huvudsak ska ha på 
agendan. 
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Hrs § 21  
 
Utdelning av stipendium till årets distansstudent 
 
Deltar gör Håkan Attius från Högskolan i Gävle, Stefan Permickels för 
Hälsingeutbildning ekonomisk förening samt studeranden Tina Mårtensson, 
Bollnäs. 
 
Ordförande Sven-Åke Thoresen och Stefan Permickels framför Hälsingerådets 
gratulationer till årets distansstudent Tina Mårtensson, Bollnäs, och önskar 
henne lycka till i framtiden med studierna. De överlämnar blommor och en 
check på stipendiesumman 12 000 kronor. 
 
Tina framför ett stort tack samt ger en kort beskrivning av sina studier. 
 
Håkan Attius framför ett tack från Högskolan i Gävle. Dels till Hälsingerådet 
som instiftat stipendiet men framför allt till Tina för väl utförda studier. 
 
Motiveringen till utmärkelsen är:  
Tina Mårtensson har erhållit examen som förskollärare med inriktningen 
Naturvetenskap – teknik – matematik, med specialisering på 
utomhuspedagogik. Tina har gjort ett otraditionellt val av inriktning som är 
viktig för landskapets arbetsmarknad. Tina är en 45-årig sexbarnsmor som 
organiserat och genomfört studierna samtidigt som hon haft ansvar för 
familjen. Hon fortsätter dessutom med fristående kurser. Hon uppfyller väl 
kriterierna för detta stipendium. 

 


