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 Utdragsbestyrkande: 

Plats och tid Orbaden Konferens, Orbaden, klockan 09.00-12.30 

Beslutande Sven-Åke Thoresen, ordf, s, Hudiksvall 
Lennart Olsson, vice ordf, c, Söderhamn  
Evy Degerman, c, Bollnäs 
Ingvar Persson, m, Bollnäs 
Stefan Bäckström, c, Hudiksvall 
Sören Görgård, c, Ljusdal 
Stig Eng, c, Nordanstig 
Ulf Lövgren, s, Nordanstig 
Björn Mårtensson, c, Ovanåker 
Yoomi Renström, s, Ovanåker 
Eva Tjernström, s, Söderhamn 
 

 

Övriga deltagande Leopold Stoltz, Lennart Borgsten, Thord Wannberg och Åke Stenqvist 

Utses att justera Eva Tjernström  

Justeringens plats och tid  
  Paragrafer 30 - 40 

Underskrifter Sekreterare Åke Stenqvist  

 Ordförande Sven-Åke Thoresen 
 

 

 Justerande Eva Tjernström  
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Hr § 30  
 
Föregående protokoll 
 
Föregående protokoll från 2008-08-20 läggs till handlingarna. 
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Hr § 31  
 
Genomgång av föredragningslista 
 
BESLUT 
 
Föredragningslistan godkänns.  
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Hr § 32  
 
Hälsingegårdsprojektet 
 
Deltar gör Per Lejoneke. 
 
Björn Mårtensson inleder med att bland annat informera om att projektet 
Världsarv Hälsingegårdar, för att markera ett långsiktigt tänkande, 
tillsvidareanställt en projektchef, Per Lejoneke. 
 
Därefter ger Per en nulägesbeskrivning av det arbete som är på gång. Underlaget 
är att det finns ca 1000 hälsingegårdar varav 50 är publika. I världsarvsansökan 
ingår 15 gårdar. 
 
Målsättningen för arbetet är: 
- Installera världsarvet med förvaltningsplan, informationsstrategi, press, print, 

webb och fungerande världsarvcenter.  
- Få igång en fungerande världsarvsorganisation bestående av ett styrande råd 

och tre underordnade kommittéer. 
- Initiera ett kompetensutvecklingsprogram om hälsingegården som 

kulturmiljö och besöksmål. 
- Initiera/utveckla samarbetet med turistföretagare på hälsingegård och övrig 

turistnäring i Hälsingland. 
 
I juli 2009 förväntas beslutet om att hälsingegårdar blir upptagen på Unescos 
världsarvslista. 
 
BESLUT 
 
Rådet tackar för informationen 
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Hr § 33  
 
Region Gävleborgs uppdrag inom turismen 
 
Deltar gör Per Lejoneke. 
 
Per inleder med att beskriva Region Gävleborgs uppdrag inom turismen. 
 
Regionstyrelsen för Region Gävleborg har beslutat att regionens uppdrag inom 
turismen ska vara att: 
- Utveckla en kreativ dialog med näringsliv, kommuner och andra offentliga 

aktörer i frågor om strategi, rollfördelning och omvärldskunskap. 
- Integrera det turistiska perspektivet i det infrastrukturella utvecklingsarbetet. 
- Förse regionens aktörer med statistik och analys gällande den regionala och 

nationella besöksnäringen. 
- Samordna internationell verksamhet. 
- Utveckla effektiva stödsystem för kapitalförsörjning. 
- Med strategiska marknadsföringsinsatser stärka regionens attraktivitet. 
- Finansiellt stödja större övergripande utvecklingsprojekt. 
 
För att kunna utföra uppdraget har en arbetsmodell i tre nivåer utarbetats. 
 
Nivå 1 Grundläggande 
Här arbetar Region Gävleborg med övergripande strategier och omvärldsanalys. 
De driver frågor kring infrastruktur och kapitalförsörjning för hela regionen. 
Löpande förses regionens kommuner, turistaktörer och företag med aktuell 
statistik och omvärldsinformation i olika format. 
 
Nivå 2 Lokala insatser 
Till samtliga kommuner och dess turistnäring förmedlas/tillhandahålles 
rådgivning och kompetensutveckling kring besöksnäring och den lönsamma 
turistiska affären. 
 
Nivå 3 Destinationer, varumärken och reseanledningar 
Regionen avser gå in och aktivt stödja utveckling av starka destinationer såväl 
inom regionen som i samarbete med omkringliggande län. Primärt handlar det 
om kvalitetssäkring, kompetensförstärkning och strategiska marknadsinsatser av 
innovativ art. 
Detta förutsätter emellertid en redan uppnådd mognadsnivå där destinationen 
redan befinner sig på (eller inom kort kommer att befinna sig på) den 
nationella/internationella marknaden.  
Region Gävleborg avser ha etablerade kontakter med Visit Sweden m.fl. för att 
kunna erbjuda marknadsbearbetning och arrangemang via redan befintliga och 
etablerade kanaler. 
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Här ingår även utveckling och medfinansiering av strategiska arrangemang 
(reseanledningar) under förutsättning att det finns en tydlig koppling/samverkan 
till relevanta komponenter/turistföretag inom besöksnäringen.   
 
Viktigt är att ha en bra och tydlig dialog med besöksnäringen. En träff med 
beslutsfattare inom besöksnäringen och från offentligheten är planerad till 
onsdagen den 10 december 2008. Målsättningen är att tillsammans författa en 
vision för det framtida turistiska arbetet. 
 
BESLUT 
 
Rådet tackar för informationen. 
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Hr § 34  
 
Hälsingland Turism 
 
Vid Hälsingerådets sammanträde 2008-08-20 beslutade Rådet att rekommendera 
Hälsinglands kommuner att satsa samma belopp som under 2008, totalt 1 500 
kkr., för marknadsföring av Hälsingland under 2009. 
Kommuncheferna uppdrogs att tydliggöra en beställning över vilka tjänster 
kommunerna vill ha utförda för de satsade pengarna. Ett förslag till beställning 
har lämnats till Rådet. 
 
Vid dagens möte diskuteras bland annat om hur det bäst går att samordna den 
kommunala insatsen till Hälsingland Turism med den satsning Region 
Gävleborg gör inom turismen. 
 
Den 10 december 2008 inbjuder Region Gävleborg till ett visionsarbete för att 
tillsammans författa en vision för det framtida turistiska arbetet. 
Målgruppen är 50 beslutsfattare från besöksnäringen och 50 offentliga 
beslutsfattare. 
 
Syftet är att skapa en gemensam bild av omvärld, nuläge och målsättning för 
arbetet med att utveckla Gävleborg som attraktiv destination. 
En målsättning är att ta fram underlag till turiststrategi för Hälsingland. 
 
BESLUT 
 
Med de 1 500 000 kronor som hälsingekommunerna lämnar till Hälsingland 
Turism för år 2009 skall Hälsingland Turism arbeta för att förverkliga de mål 
som tas fram vid visionsarbetet som sker den 10 december 2008. 
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Hr § 35  
 
Vindkraft 
 
Deltar gör Erik Lövgren, Bengt Åsberg och Ingemar Olofsson. 
 
Erik, Ingemar och Bengt berättar om att det projekteras för två stora 
havsbaserade vindkraftsparker utanför kusten i Söderhamn. 
 
I Ljusne hamn finns alla förutsättningar. Här kan man anlägga speciella 
monterings- och utskeppningsplatser, det finns ytor för tillverkning av 
fundament och möjligheter att bygga en vindskyddad pråmhamn. 
Vindkraftsutbyggnaden kan få stor betydelse för utvecklingen på den lokala 
arbetsmarknaden och för hela Hälsingland.  
 
Bidrag har sökts från Energimyndigheten för att starta projektet ”Södra 
Norrlands Utvecklingscentrum för Vindkraftssupport” som siktar på att bli en 
viktig aktör i ett nationellt nätverk för vindbruk. 
 
Projektet består av fem olika delar: 
1. Nätverk för Växtkraft – ett nätverk av stora aktörer på vindkraftmarknaden 
som ska skapa en bas för innovationer och entreprenörskap och identifiera behov 
av infrastruktur, support, kompetens, tjänster och produkter som behövs för en 
utbyggnad av vindkraftsanläggningar. 
 
2. Nätverk för Närservice – ett nätverk av regionala/lokala företag och 
entreprenörer som ska undersöka hur näringslivet kan matcha de behov som 
skapas av ett centrum för vindkraft. 
 
3. Distributions- och Supportcenter i Ljusne Hamn – de fysiska 
förutsättningarna för ett vindkraftscentrum i Ljusne ska optimeras genom att 
anpassa befintliga fastigheter och bygga ut infrastrukturen. 
 
4. Mötesplats – en mötesplats för vindkraftsaktörer med kontor, vindkraftscafé 
och ”showroom” för vindkraft. 
 
5. Utbildning – en plattform för samarbete mellan utbildnings- och 
forskningsinstitutioner som kan erbjuda kompetensutveckling och utbildning 
inom områden som är viktiga för vindkraftmarknaden. 
 
BESLUT 
 
Rådet tackar för informationen samt önskar fortsatt delaktighet i hur projektet 
fortskrider. 
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Hr § 36  
 
NyföretagarCentrum Hälsingland 
 
Den ideella föreningen NyföretagarCentrum Hälsingland är på väg att etablera 
sig. Vid extrastämma den 31 oktober 2008 kommer ett förslag till stadgar och ett 
förslag om att utvidga styrelsen att behandlas. 
 
NyföretagarCentrum Hälsingland har på olika sätt informerat 
hälsingekommunerna om sin kommande verksamhet. Samtidigt har ansökan 
lämnats om ekonomiskt bidrag, lokaler, telefon och IT-uppkoppling i 
kommunerna. 
 
Eftersom kommunerna i första hand måste finansiera den egna 
näringslivsorganisationen finns det inga resurser för att bidra med medel för 
uppbyggnaden av NyföretagarCentrum Hälsingland. 
 
Rådet uppmanar kommunerna att ställa ett lånerum till förfogande om 
NyföretagarCentrum etablerar verksamhet i kommunen. 
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Hr § 37  
 
Hemsjukvård samt gränsdragning mellan individuella hjälpmedel och 
arbetstekniska hjälpmedel 
 
Deltar gör Anette Forsblom. 
 
Anette redogör för hur kommunerna i mötet med landstinget angående 
hemsjukvården, meddelat att innan samtal om hemsjukvården kommer igång 
skall "surdegen" hjälpmedelsfrågan vara löst.  
 
När det gäller hemsjukvården är det viktigt att kommunerna och landstinget har 
samma bild och pratar samma språk, när begreppet hemsjukvård används. 
 
Det tar tid att skapa gemensamma bilder utifrån tidigare erfarenheter, ett 
exempel är egenvårdsfrågan som tog mer än ett år att få samsyn omkring. 
Vad som menas med hemsjukvård behöver tydliggöras och uppdraget 
specificeras.  
Socialstyrelsens officiella definition av hemsjukvård är: Hemsjukvård är hälso- 
och sjukvård när den ges i patientens bostad eller motsvarande och där ansvaret 
för de medicinska åtgärderna är sammanhängande över tiden. 
 
För att man ska kunna bedriva en god hemsjukvård behövs tillgång till läkare 
och sjuksköterska dygnet runt. Det är svårt att få hembesök av läkare, främst på 
kvällar och nätter. Nästan lika svårt är det att kunna få hembesök av 
sjuksköterska dygnet runt.  
Det är mycket viktigt med kompetens och då främst läkarkompetens. 
Hemsjukvård handlar om patienter 0 - 100 år, har verkligen kommunen 
kompetens för detta? 
 
Anette avslutar med att konstatera att hemsjukvård i kommunal regi är en 
mycket komplex fråga som bör utredas noggrant samt att låta den utredningen ta 
tid. Hon menar att en sådan utredning knappast kan vara klar före årsskiftet 
2010. Landstinget tror att en utredning i ärendet ska kunna vara färdigställd före 
årsskiftet 2009. 
 
BESLUT 
 
Rådet tackar för informationen. 



HÄLSINGERÅDET  Protokoll 
 Sammanträdesdatum Blad 
 

 2008-10-22 11 (13) 
 

 

Justerandes sign:   Utdragsbestyrkande: 

       Delges:  

 

Hr § 38  
 
Konsumentrådgivning 
 
Thord Wannberg inleder med en statistikrapport över Konsument Hälsinglands 
arbete under perioden 1 januari – 30 september 2008. 
 
Totalt för hela Hälsingland under perioden är 2 642 ärenden och under samma 
period 2007 var det 2 629 ärenden. 
 
De tre vanligaste ämnesområdena har varit:  
1 Boende (köp/sälj av bostad, el o bränsle, hantverkstjänster) 
2 Fordon (köp/försäljn, reparation)  
3 Telefoni (Fast/mobil telefoni, Internettjänster, köp o reparation av teleutrustn.)  
 
Samtliga kommuner jobbar för att ha en bra relation till näringsidkare då det 
också gynnar konsumenterna. Detta resulterar i att näringsidkarna hör av sig till 
Konsument Hälsingland för råd i tvistiga ärenden. 
Under 2008 har näringsidkare hört av sig i 175 ärenden som kan jämföras med 
168 ärenden under 2007. 
 
Det förebyggande arbetet som består i att informera bl. a. i skolor har under 
perioden 2008 nått 759 personer. 
 
Aktuella frågor/problem: 
SMS-lån till ungdom.  
Bluffakturor. 
Invandrare utsätts för telefonförsäljning. 
 
Övrigt: 
Telefonpassning varje vardag av 2 personer mellan kl. 09.00-12.00. 
Totalt i Hälsingland finns fr.o.m. den 10 oktober 2,65 tjänster som täcker 
Hälsingland. 
En mycket kostnadseffektiv organisation. 
 
BESLUT 
 
Rådet tackar för informationen. 
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Hr § 39  
 
Sammanträdestider 2009 
 
Ett förslag till sammanträdestider för 2009 diskuteras. 
 
BESLUT 
 
Beslutas att fastställa följande sammanträdestider för 2009: 
 
Onsdagen den 28 januari Orbaden 
Onsdagen den 18 mars Orbaden 
Onsdagen den 27 maj Orbaden 
Onsdagen den 19 augusti Orbaden 
Onsdagen den 7 oktober Orbaden 
Onsdagen den 2 december Orbaden 
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Hr § 40  
 
Ekonomisk rapport 
 
Samordnaren Åke Stenqvist redovisar vad som bokförts till och med den 30 
september 2008.  
Enligt prognos blir det en Utgående balans vid årets slut på 214,0 kkr. 
 
BESLUT 
 
Rådet godkänner redovisningen. 
 
 
 
_____ 


