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 Utdragsbestyrkande: 

Plats och tid Orbaden Konferens, Orbaden, klockan 09.00-12.00 

Beslutande Sven-Åke Thoresen, ordf, s, Hudiksvall 
Ingvar Persson, m, Bollnäs 
Stefan Bäckström, c, Hudiksvall 
Marit Holmstrand s, Ljusdal 
Sören Görgård, c, Ljusdal 
Stig Eng, c, Nordanstig 
Monica Olsson, s, Nordanstig 
Björn Mårtensson, c, Ovanåker 
Yoomi Renström, s, Ovanåker 
Kenth Pudas, s, Söderhamn 
 

 

Övriga deltagande Lennart Borgsten, Thord Wannberg, Christer Engström, Tor Jonsson och Åke 
Stenqvist 

Utses att justera Yoomi Renström  

Justeringens plats och tid  
  Paragrafer 9 - 17 

Underskrifter Sekreterare Åke Stenqvist  

 Ordförande Sven-Åke Thoresen 
 

 

 Justerande Yoomi Renström  



HÄLSINGERÅDET  Protokoll 
 Sammanträdesdatum Blad 
 

 2009-03-18 2 (11) 
 

 

Justerandes sign:   Utdragsbestyrkande: 

       Delges:  

 

 
Hr § 9  
 
Föregående protokoll 
 
Föregående protokoll från 2009-01-28 läggs till handlingarna. 
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Hr § 10  
 
Genomgång av föredragningslista 
 
BESLUT 
 
Föredragningslistan godkänns efter tillägg av att, under punkten Hälsingegården 
som världsarv, även ta upp frågan om kommunal finansiering för Hälsingland 
Turism. 
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Hr § 11  
 
Vindkraftsutbyggnad i Hälsingland 
 
Deltar gör Erik Lövgren, Mats Ökvist och Bengt Gill 
 
Vid Hälsingerådets sammanträde 2009-01-28 beslutades att Söderhamn skulle 
vara sammankallande mot hälsingekommunerna för träffar där erfarenheter och 
förhållningssätt inför vindkraftsutbyggnader kan diskuteras. 
Ett första möte har nu varit och Bengt, Mats och Erik rapporterar från den 
träffen. 
 
Det nationella målet för vindkraft är satt till 20 TWh på land och 10 TWh till 
havs. 
Det regionala planeringsmålet för vindkraft, som är tilldelat av 
Energimyndigheten är satt till 1 TWh för Gävleborg. En del av detta berör 
Hälsingekommunerna, men oklart hur mycket. Riksintresseområden för 
vindkraft är beslutade utifrån kriterier på hur mycket vindkraft som är tekniskt 
möjlig att producera beroende på modellering av sannolik vindstyrka och inte 
efter nationella, regionala eller lokala behov. 
 
Vid mötet i Söderhamn framkom att många frågeställningar berör 
landskapsbilden och dess värde vid omfattande exploateringar. Här behövs 
ytterligare information för att kunna göra balanserade avvägningar mellan olika 
intressen. Finns det bevarandeskäl för landskap i ett europeiskt perspektiv? Hur 
många orörda dalgångar finns det i klass med Ljusnans dalgång i Europa? Hur 
påverkar detta möjligheter till framtida turism, framtida upplevelseindustri, 
besöksnäring och fritidsverksamhet? Detta är svåra frågor som inte har några 
enkla svar men kräver balanserade avvägningar. 
Vilken utveckling vill respektive kommun se och vilken balans mellan intressen 
skall väljas? 
 
Vid efterföljande diskussion i Rådet framfördes bland annat vikten av att 
kommunerna har ett gemensamt underlag för det tillägg i översiktsplanen som 
håller på att arbetas fram. Frågor om planeringsmål, bygdemedel, 
landskapsbilden, kompetensutveckling och samverkan behöver en fortsatt 
bearbetning. 
 
BESLUT 
 
Arbetsgruppen uppdras att arbeta vidare för att ta fram faktaunderlag för 
tillägget i översiktsplanerna och underlag för fortsatta diskussioner och beslut i 
kommunerna gällande vindkraftsutbyggnad i Hälsingland. 
Avrapportering sker vid varje Hälsingerådsmöte under 2009. 
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Hr § 12  
 
Trav ända in i Hälsingland 
 
Medverkar gör Elisabeth Johansson, Bollnästravet och Lennart Lindström, 
Hagmyren. 
 
Elisabeth och Lennart vill ha ett samarbete med Hälsinglands kommuner för att 
få en så stor publik som möjligt till travbanorna under helgen den 25 – 26 juli 
2009. Ett bra tillfälle att möta travpubliken och marknadsföra Hälsingland och 
dess kommuner. 
För att få arrangera den här typen av stora tävlingar ställs det krav på 
travbanorna att skapa ett utbud som attraherar hela familjer. Tävlingarna sänds i 
svensk TV och även till vissa delar i norsk och dansk TV.  
 
Elisabeth och Lennart anser att projektet ”Trav ända in i Hälsingland” är en 
angelägenhet för alla kommuner i Hälsingland och hoppas att kunna 
marknadsföra hela hästnäringen under denna helg. 
 
Samarbete sker med Hälsingland Turism för att hitta kringaktiviteter som gör att 
den travpublik som kommer utifrån lockas att stanna ytterligare någon dag i 
Hälsingland.  
 
Den 25 juli blir det V 75 på Hagmyren och den 26 juli blir det V 65 med 
Breeders Crown på Bollnästravet. 
 
Hagmyren och Bollnästravet kommer att äska pengar från hälsingekommunerna. 
 
BESLUT 
 
Rådet tackar för informationen. 
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Hr § 13  
 
Inköp Gävleborg. Principer för förbundsavgiften 
 
Deltar gör Johan Almesjö. 
 
Johan förklarar att det finns två principer för finansiering av Inköp Gävleborg: 
 
Princip 1: Betala för utförd tjänst. 
  - Kostnad för bolag i relation till bedömd nytta. Sätts efter dialog med varje 
bolag. 
Princip 2: Rätt nivå. 
  - För ägare/kommuner gäller en kostnad i förhållande till folkmängd. 
 
Inför 2010 finns ambitionen att sänka/frysa kostnaden för ägarna/kommunerna 
då fördelningen mot bolag ökar och fler kunder tillkommer. 
 
I övrigt poängterar Johan vikten av köptrohet mot gällande avtal. Kommuner gör 
en hel del inköp från företag som inte har avtal med Inköp Gävleborg.  
 
BESLUT 
 
Rådet tackar för informationen. 
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Hr § 14  
 
Hälsingland nu och i framtiden 
 
Vid Hälsingerådets sammanträde 2008-12-03 beslutas att diskussionen om 
Hälsingerådets verksamhetsplan för de tre närmaste åren först behandlas i 
respektive kommuns kommunstyrelse. 
 
Vid dagens möte redovisas vad som framkommit när kommunstyrelserna i 
kommunerna behandlat frågan. 
 
Överlag konstateras att Hälsingerådet ska finnas kvar även när storregionen har 
bildats för att utgöra ett naturligt forum för samverkansfrågor inom landskapet. 
 
Frågor som bör finnas på agendan de närmaste tre åren: 
 
- Samverkan ur ett effektiviseringsperspektiv. 
- Verksamhetsutveckling – utbyte av goda idéer och erfarenheter. 
- Utvecklingsprojekt – här är det av vikt att kommunerna kommer in tidigt i de 

projekt som initieras för att de ska kunna/hinna ta ställning till deltagande 
eller ej. 

- Framtidsfrågor, exempelvis miljöteknik. 
- Gymnasiesamverkan. 
- Samverkan inom turist- och besöksnäringen. 
- Infrastrukturfrågor. 
- Konsumentrådgivning. 
- Rekryteringssamverkan. 
- Räddningstjänstsamverkan. 
- Samverkan inom vuxenutbildningen. 
- Samverkan och stöd inom ledning och styrning. 
- Vindkraftsamverkan. 
- Regionstruktur. 
- Befolkningsutveckling. 
- Arbetskraftsförsörjning. 
 
Från Bollnäs kommun framförs ett önskemål om att ordförandeskapet ska rulla 
mellan kommunerna. 
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Hr § 15  
 
Hälsingegården som världsarv 
 
Deltar gör Per Lejoneke. 
 
Per börjar med att påminna om projektets syfte ”Att generera mesta möjliga 
långsiktiga samhällsnytta av hälsingegården som kulturmiljö" (världsarv). 
 
Hälsingegården som värdebärare: 

• Världsarvet öppnar dörrar. 
• Ger bilden av Hälsingland. 
• Ger turistiska affärer. 
• Internationella varumärken. 
• Lokala exportambitioner. 
• Historia och framtid. 

 
Alla kommuner i Hälsingland deltar med bland annat var sitt världsarvscenter. 
Ambitionsnivån på ett center bestämmer kommunen. 
Centrets uppgift: 

• Presentera hälsingegården som världsarv i Hälsingland och världen. 
• Port till hälsingegården som upplevelse. 
• Nav för den turistiska affären. 

 - Sälja, boka och förmedla natur/kulturturism. 
 - Café, toaletter, shopping och service. 
 - Förmedla koppling mellan historia och framtid. 
 
Kommunen måste ombesörja att det finns inredning inklusive teknisk hårdvara, 
bemanning, café, toaletter och parkeringsplatser. Kommunen svarar också för 
anläggningens driftskostnader. 
 
Projektet ansvarar för formgivning och innehåll, bildspel, broschyrer och 
bokningsbara turistiska produkter. Projektet ansvarar också för personalens 
kompetensutveckling. 
 
Viktigt att samarbeta kring frågan om hur ett center ska utformas. Vissa saker 
kan vara speciella för varje kommun men där ska också finnas likheter så att 
besökaren vet att han/hon kommit till ett världsarvscenter. 
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Stig Eng tar upp frågan om hur Hälsingland Turism kan komma in som en viktig 
aktör i hälsingegårdsprojektet. Samtidigt flaggar han för den fortsatta 
finansieringen från 2010. Hälsingland Turism har små utsikter att klara sig utan 
kommunala pengar. Viktigt att ge ett besked i den frågan så snart som möjligt. 
 
BESLUT 
 
Rådet tackar för informationen. 
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Hr § 16  
 
Skatteunderlagsutvecklingen 
 
Samtliga kommuner konstaterar att den skatteundelagsutveckling som skett, 
sedan budgeten för 2009 beslutades i slutet av 2008, har minskat kommunernas 
intäkter med ca 6 % räknat på åren 2009, 2010 och 2011. 
 
Kommunerna tvingas jobba med neddragningar inom alla områden i budgeten. 
Flera kommer att behöva minska kvaliteten på kärnverksamheten. 
 
Förutom en allmän neddragning av kostnader finns det förslag på speciella 
åtgärder som att vakanshålla lediga tjänster, inte ersätta pensionsavgångar eller 
annan naturlig avgång, varsla anställda, minska fastighetsbeståndet, sänka 
driftskostnader, samordna och anpassa förvaltningar m.m. 
 
En förhoppning finns att vårens budgetproposition ska innebära att kommunerna 
får viss kompensation för den negativa skatteunderlagsutvecklingen. 
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Hr § 17  
 
Ekonomisk rapport 
 
Samordnaren Åke Stenqvist redovisar vad som bokförts till och med den  
6 mars, 2009.  
Enligt prognos blir det en Utgående balans vid årets slut på 182 500 kronor. 
 
BESLUT 
 
Rådet godkänner redovisningen. 
 
______ 


