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 Utdragsbestyrkande: 

Plats och tid Orbaden Konferens, Orbaden, klockan 09.00-14.00 

Beslutande Sven-Åke Thoresen, ordf, s, Hudiksvall 
Olle Nilsson Sträng, s, Bollnäs 
Ingvar Persson, m, Bollnäs 
Stefan Bäckström, c, Hudiksvall 
Sören Görgård, c, Ljusdal 
Stig Eng, c, Nordanstig 
Monica Olsson, s, Nordanstig 
Bertil Eriksson, kd, Ovanåker 
Yoomi Renström, s, Ovanåker 
Eva Tjernström, s, Söderhamn 
 

 

Övriga deltagande Leopold Stoltz, Tor Jonsson, Kerstin Oremark, Christer Engström, Marie Nordmark 
och Åke Stenqvist 

Utses att justera Eva Tjernström  

Justeringens plats och tid  
  Paragrafer 18 - 31 

Underskrifter Sekreterare Åke Stenqvist  

 Ordförande Sven-Åke Thoresen 
 

 

 Justerande Eva Tjernström  



HÄLSINGERÅDET  Protokoll 
 Sammanträdesdatum Blad 
 

 2009-05-27 2 (15) 
 
 
 

Justerandes sign:   Utdragsbestyrkande: 

       Delges:  

 

Hr § 18  
 
Föregående protokoll 
 
Föregående protokoll från 2009-03-18 läggs till handlingarna. 
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Hr § 19  
 
Genomgång av föredragningslista 
 
BESLUT 
 
Föredragningslistan godkänns.  
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Hr § 20  
 
Hälsingland Turism. Framtid och utveckling 
 
Deltar gör Marita Svensson, Helene Åkerström Hartman och Katarina Ceder 
Bång. 
 
Nyvalde ordföranden för Hälsingland Turism, Marita Svensson, presenterar sig. 
Hon betonar vikten av att hälsingekommunerna fortsätter att satsa på 
Hälsingland Turism. En förutsättning för överlevnad menar hon. 
 
Katarina redovisar historik och planerad framtid för Hälsingland Turism. År 
2010 kommer det att finnas 350 anslutna medlemsföretag. I dag omsätter 
turismverksamheten 2,4 mdr kronor i Gävleborgs län varav 1,4 mdr kronor i 
Hälsingland. Sverige bedöms ligga tio i topp när det gäller utvecklingen av 
turism. 
Ett nytt bokningssystem är nu i drift. På www.halsingland.se kan man enkelt 
boka in sig på den aktivitet man önskar. 
 
BESLUT 
 
Hälsingerådet beslutar rekommendera Hälsinglands kommuner att för år 2010 
satsa samma belopp som under 2009, totalt 1 500 000 kronor, för 
marknadsföring av Hälsingland. 
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Hr § 21  
 
Vindkraftsutbyggnad i Hälsingland 
 
Vid Hälsingerådets sammanträde 2009-03-18 beslutades att en arbetsgrupp ska 
ta fram faktaunderlag för tillägget i kommunernas översiktsplaner samt underlag 
för fortsatta diskussioner och beslut i kommunerna gällande 
vindkraftsutbyggnad i Hälsingland. 
Avrapportering sker vid varje hälsingerådsmöte under 2009. 
 
Vid dagens möte deltar Erik Lövgren och Ingemar Olofsson. 
 
Ingemar inleder med att rapportera från ett möte med planerare från samtliga 
hälsingekommuner. Flera kommuner är klara, eller snart klara, med tillägget i 
översiktsplanerna. Ansökningarna om utbyggnad av vindkraft i landskapet är 
mångdubbelt större än det regionala planeringsmålet för vindkraft. 
 
Erik redovisar att det finns 33 projekt (4 nya på väg in) innehållande 987 verk. 
Arbetet med att ta fram ett gediget och korrekt sakunderlag/faktamaterial har 
påbörjats. Detta ska ligga till grund för politiska bedömningar och beslut. 
 
Det är av stor betydelse att det sker en god dialog mellan kommunerna och de 
vindkraftsexploatörer som önskar bygga vindkraftverk. Viktigt också att 
kommunerna i Hälsingland är överens om en övergripande ståndpunkt över var 
verken inte bör sättas upp och var det är mer lämpligt att de finns. 
 
BESLUT 
 
Rådet tackar för informationen samt uppmanar till fortsatt arbete med att ta fram 
ett bra faktaunderlag. 
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Hr § 22  
 
FoU-Hälsingland 
 
Deltar gör Thomas Norgren och Erik Lövgren. 
 
Thomas inleder med en beskrivning av den forskning som pågår runt om i 
Hälsingland. Dessa olika forskningar borde vara en gemensam angelägenhet för 
landskapet. 
 
Erik har arbetat fram en vision för att höja nivån på den forskning som redan är 
bra. Han har kallat visionen för ”Hälsinglands institut för interaktiv forskning 
och utveckling”. 
Det skulle vara ett fristående och inte vinstdrivande forskningsinstitut som 
arbetar med forskning, utveckling, processtöd och utvärdering som en resurs 
primärt för Hälsinglands kommuner, företag och organisationer. 
 
Ägare skulle vara de sex hälsingekommunerna som bildar en stiftelse 
”Hälsingeforskning”. 
 
BESLUT 
 
Rådet tackar för en intressant redovisning samt uppmanar till att arbeta fram ett 
förslag som kan presenteras för Rådet någon gång under hösten 2009. 
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Hr § 23  
 
ViPNet Hälsingland 
 
Deltar gör Roger Palm och Henrik Östberg. 
 
För att bland annat värna om miljön och minska utsläpp av koldioxid har ett 
arbete inletts som går under namnet ViPNet (video ip Network). ViPNet är 
samlingsnamnet på videokommunikation i olika nivåer. 
 
En väl fungerande videokommunikationslösning gör att vi: 

• blir effektivare 
• blir flexiblare 
• får mer tid till annat 
• får större samordningsmöjligheter 
• får minskade kostnader 

 
Videokommunikation i ViPNet kommer att bestå av traditionella 
videokonferenssystem uppgraderade till dagens HD-teknik. 
 
Allt detta kommer att vara möjligt inom en snar framtid. Medel finns för att 
bygga upp en infrastruktur och inköp av nödvändig hårdvara. 
 
Varje kommun bör satsa i en kommunikationsbasserver för tvåpartssamtal. 
 
BESLUT 
 
Rådet tackar för informationen och vill gärna se en fungerande 
videokommunikationslösning så snart som möjligt.  
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Hr § 24  
 
EU-projektet Leader+Intryck Hälsingland. Ej förbruk ad förutbetald 
offentlig finansiering 
 
Deltar gör Jan Haglund. 
 
Jan redovisar att EU-projektet Leader+Intryck Hälsingland har cirka 6 500 000 
kronor i ej förbrukad förutbetald offentlig finansiering. 
 
Pengarna fördelar sig enligt följande: 
Länsstyrelsen 2 574 000 kronor 
Landstinget 2 028 000 kronor 
Bollnäs kommun    442 000 kronor 
Ljusdals kommun    390 000 kronor 
Ovanåkers kommun    390 000 kronor 
Hudiksvalls kommun    377 000 kronor 
Söderhamns kommun    156 000 kronor 
Nordanstigs kommun    143 000 kronor. 
 
Jan önskar att överskottet ska gå till Leader Hälsingebygden. 
 
BESLUT 
 
Rådet uppmanar Jan Haglund att skriva till kommunstyrelsen i respektive 
kommun angående begäran om att ej förbrukad förutbetald offentlig finansiering 
ska överföras till Leader Hälsingebygden. 
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Hr § 25  
 
Gemensamt arbete kring ekologisk och närproducerad mat 
 
Sonia Persson, Margareta Örn-Liljedahl och Michael Kazmierczak deltar. 
 
Margareta informerar om de två seminarier som genomförts kring ”Miljökrav 
vid kommunens upphandling”. 
Resultatet av seminarierna blev ett tydligt uttalande att kommunen bör fortsätta 
med arbetet för att få en systemförändring. Flera positiva förändringar kan 
åstadkommas; 
 
• näringslivsutveckling landsbygd 
• öppnare landskap 
• mindre klimatpåverkan 
• förändrad livsstil 
• förbättrad hälsa 
• inspiration till andra att handla miljövänligt 
• långsiktigt hållbart samhälle 
 
Därefter redovisas ett förslag till hur kommunerna i Hälsingland ska kunna 
arbeta fram ett styrdokument med inriktning miljöprofil och stimulans av lokala 
näringslivet. Detta blir styrande för kommande livsmedelsupphandling. 
 
Michael menar att problemet med ekologiska livsmedel är att säkra efterfrågan. 
För att stimulera det lokala näringslivet har försök gjorts med att dela upp 
upphandlingen vilket gör det ointressant för större anbudsgivare. Kan betyda att 
priset blir högre. 
 
BESLUT 
 
Rådet beslutar att förslaget om gemensamt styrdokument för 
livsmedelsupphandling först ska behandlas av kommunstyrelsen i respektive  
kommun. 
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Hr § 26  
 
Landstinget Gävleborgs strategiplan. Hur påverkas 
hälsingekommunerna? 
 
Ordföranden konstaterar att de sparförslag som finns i Landstinget Gävleborgs 
strategiplan inte längre är aktuella. Ärendet utgår.  
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Hr § 27  
 
Överförmyndarverksamheten. Samverkan mellan kommunerna? 
 
Tor Jonsson framför vikten av samarbete mellan kommunerna när det gäller 
överförmyndarverksamheten. 
 
Den akuta frågan gäller vikarie under semesterledigheten. Ljusdals kommun har 
svårt att själva finna behörig ersättare. 
På lite längre sikt ser han gärna ett djupare samarbete mellan kommunerna för 
att kvalitetssäkra och effektivisera överförmyndarverksamheten. 
 
Vid efterföljande diskussion framkommer att några kommuner redan inlett 
samtal om samverkan. 
 
BESLUT 
 
Rådet beslutar överlämna ärendet till kommunchefsgruppen med uppgift att se 
över möjligheten till samverkan inom överförmyndarverksamheten. 
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Hr § 28  
 
Ekonomisk rapport 
 
Samordnaren Åke Stenqvist redovisar vad som bokförts till och med den  
11 maj, 2009.  
Enligt prognos blir det en Utgående balans vid årets slut på 182 500 kronor. 
 
BESLUT 
 
Rådet godkänner redovisningen. 
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Hr § 29  
 
Rapport om Hälsingegårdar; världsarv och utveckling. 
 
Deltar gör Per Lejoneke. 
 
Expertorganet ICOMOS har gjort en bedömning inför UNESCOs beslutsmöte i 
Sevilla i juni 2009. Rekommendationen innebär att Hälsingegårdarnas 
världsarvsansökan behöver omarbetas. 
 
ICOMOS bedömning innebär bland annat: 

• Färre antal gårdar 
• Jämförande analys 
• Översyn av områdesgränserna 
• Bättre lagskydd av interiörerna 

 
Ansökan kvarstår men ett arbete ska göras som innebär färre gårdar, mindre 
fokus på den fysiska gården och mer på Hälsingegården som begrepp samt att 
lyfta fram det unika med Hälsingegården. 
 
Detta medför en justerad tidsplan med en ansökan till UNESCO år 2010. 
 
BESLUT 
 
Rådet tackar för informationen. 
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Hr § 30  
 
Utdelning av stipendium till årets distansstudent 
 
Deltar gör Håkan Attius från Högskolan i Gävle, Stefan Permickels för 
Hälsingeutbildning ekonomisk förening samt studeranden Ann-Charlotte Bagge. 
 
Ordförande Sven-Åke Thoresen och Stefan Permickels framför Hälsingerådets 
gratulationer till årets distansstudent Ann-Charlotte Bagge, Ängebo, och önskar 
henne lycka till i framtiden med studierna. De överlämnar diplom och en check 
på stipendiesumman 12 000 kronor. 
 
Ann-Charlotte framför ett stort tack.  
 
Håkan Attius framför ett tack från Högskolan i Gävle. Dels till Hälsingerådet 
som instiftat stipendiet men framför allt till Ann-Charlotte Bagge för väl utförda 
studier. 
 
Motiveringen till utmärkelsen är:  
 
Ann-Charlotte Bagge, boende i Ängsbo i Hudiksvalls kommun, har studerat på 
distans via sitt närmaste lärcentrum, Utvecklingscentrum i Ljusdal. Inom 
huvudämnet Religionsvetenskap/-kunskap, har Ann-Charlotte erhållit 
Högskoleexamen och Filosofie kandidatexamen omfattande 345 högskolepoäng. 
 
Ann-Charlotte Bagge är ett föredöme och gott exempel på att som enskild 
individ nyttja den tillgänglighet som finns i landskapet runt högskolestudier från 
hemmaplan. 
 
Hon uppfyller väl kriterierna för detta stipendium. 
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Hr § 31  
 
Avslutning 
 
Ordf Sven-Åke Thoresen riktar ett tack till avgående samordnare Åke Stenqvist 
för det arbete han gjort för Hälsinglands bästa under sin tid i Hälsingerådet. 
 
Avslutningsvis tillönskar han alla ledamöter en trevlig och skön sommar. 
 
 
 
 
 
 
 

 


