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 Utdragsbestyrkande: 

Plats och tid Orbaden Konferens, Orbaden, klockan 09.00-11.20 

Beslutande Lennart Olsson, ordf, c, Söderhamn 
Stefan Bäckström, c, Hudiksvall 
Evy Degerman, c, Bollnäs 
Stig Eng, c, Nordanstig 
Bertil Eriksson, kd, Ovanåker 
Jonas Frost, s, Ovanåker 
Sören Görgård, c, Ljusdal 
Marit Holmstrand s, Ljusdal 
Ingvar Persson, m, Bollnäs 
Eva Tjernström, s, Söderhamn 
 

 

Övriga deltagande Lennart Borgsten, Nicklas Bremefors, Christer Engström, Marie Nordmark, Kerstin 
Oremark, Leopold Stoltz och Anders Pihlgren 

Utses att justera Evy Degerman  

Justeringens plats och tid  
  Paragrafer 32-40 

Underskrifter Sekreterare Anders Pihlgren  

 Ordförande Lennart Olsson 
 

 

 Justerande Evy Degerman  
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Hr § 32  
 
Föregående protokoll 
 
Föregående protokoll från 2009-05-27 läggs till handlingarna. 
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Hr § 33  
 
Genomgång av föredragningslista 
 
BESLUT 
 
Föredragningslistan godkänns. 
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Hr § 34  
 
FoU-Hälsingland – styrformer 
 
Erik Löfgren beskriver utvecklingen inom dagens forskning som kännetecknas 
av att allt mer forskning sker utanför universitet och högskolor. Denna s k 
utomforskning är mera tvärvetenskaplig till sin karaktär än den forskning som 
bedrivs inom universitet och högskolor. 
 
Den 6 april 2009 träffades personer från kommuner, företag och organisationer 
för att ta fram en vision för att höja nivån på den forskning som redan bedrivs i 
Hälsingland. Resultatet blev ett förslag att bilda ett fristående och inte 
vinstdrivande forskningsinstitut. 
 
En lämplig modell för att bedriva forskning i ett institut är att bilda en stiftelse 
som bl a är enkel att hantera, som utan problem kan ta emot  donationer, som 
kan vara värd för forskare från kommunerna, som kan stödja regionala 
högskolesatsningar, som kan söka medel från EU etc 
 
Den 28 och 29 oktober 2009 kommer alla som arbetar med forskning i 
Hälsingland samlas för att tillsammans identifiera olika tänkbara 
forskningsområden inom Hälsingland. 
 
Med utgångspunkt från den planerade konferensen i oktober kommer ett FoU-
seminarium att anordnas någon gång i november. Syftet blir vid detta tillfälle att 
ta fram ett beslutsunderlag för kommunerna att ta ställning till.  
 
Målet är att en forskningsstiftelse skulle kunna konstitueras i dec 2009/jan 2010. 
 
BESLUT 
 
Rådet tackar för rapporten samt ger Erik Löfgren i uppdrag att tillsammans med 
berörda arbeta fram ett för beslutsunderlag för bildande av en forskningsstiftelse. 
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Hr § 35 
 

                                  X-trafik – erfarenheter av samordnad färdtjänst 
 
                                        Mats Hildebrand, VD för X-trafik och Inger Engvers, chef för sjukresor och                      
färdtjänst inom X-trafik lämnar information om förslag till ny kollektivtrafiklag och erfarenheterna av  
samordnad färdtjänst. 
 
                                        Förslag till ny kollektivtrafiklag 
 
                                         Under våren 2009 har ett delbetänkande från utredningen om en ny        
kollektivtrafiklag överlämnats till infrastrukturministern. Den särskilda utredaren, Ulf Lundin, föreslår en 
ny lagstiftning för kollektivtrafiken som innebär att resenären i större utsträckning sätts i centrum. Den 
lokala och regionala kollektivtrafikmarknaden ska öppnas för konkurrens för att resenären på ett bättre 
sätt än idag ska kunna påverka utbudet. 
 
                                          Utredarens förslag innebär att kollektivtrafikansvarig myndighet ges ett mer 
övergripande och strategiskt ansvar i förhållande till trafikhuvudmannens nuvarande ansvar. I varje län 
ska det finnas en lokal kollektivtrafikansvarig myndighet med behörighet att kunna ingripa på marknaden 
i syfte att säkra en viss nivå på trafikutbudet. 
 
 För att underlätta en flexibel samordning av alla former av kollektivtrafik föreslås att reglerna om 
färdtjänst, riksfärdtjänst, skolskjuts och sjukresor samlas i en och samma lag. Ansvaret för samordning 
läggs på den lokala kollektivtrafikansvariga myndigheten. 
 
Den nya kollektivtrafiklagen föreslås träda i kraft den 1 jan 2012. 
 
Samordnad färdtjänst 
 
Under 1997 tillkom lagarna om färdtjänst och riksfärdtjänst. Den lagstiftningen gjorde det möjligt att 
överlåta ansvaret för färdtjänst/riksfärdtjänst till kollektivtrafiken. X-trafiks bolagsstämma gav 1999 ett 
ägardirektiv  att utreda förutsättningarna för en gemensam organisation av färdtjänsten i länet. Vid 
årsskiftet 2002/2003 kunde de kommuner som så önskade lämna över ansvaret för färdtjänsten till X-
trafik. Söderhamns kommun var den första kommun som utnyttjade den möjlighet. Därefter har också 
Bollnäs (2005) och Ockelbo (2006) överlåtit ansvaret för sin färdtjänst till X-trafik. 2004 skedde en 
samordning av riksfärdtjänsten i Hälsingland 
 
Från X-trafiks sida pekar man på att en gemensam organisation ger bra kompetens, bra transportlösningar 
och att alla får likvärdig bedömning av sin ansökan om färdtjänst/ 
riksfärdtjänst. 
 
Antalet färdtjänsttillstånd har minskats genom att trafiken har byggts ut i kombination med striktare 
bedömningar. Det är funktionshindret som avgör om man är berättigad till färdtjänst -  lagen om färdtjänst 
styr bedömningen. 
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Den som färdtjänstberättigad får ta med sig en ledsagare som reser gratis när det gäller kollektivt resande 
som buss och tåg. 
 
Under 2008 fanns det 10 138 färdtjänstkunder i länet, som genomförde 225 000 resor till en totalkostnad 
om 33 mkr motsvarande en snittkostnad 145 kr/enkelresa. 
 
BESLUT 
 
Hälsingerådet tackar för informationen och beslutar att lägga rapporten till handlingarna. 
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                                           Hr § 36 
 
  
                                            Hälsingland Turism 
 
                                            Vid sammanträde med Hälsingerådet den 27 maj, § 11 beslutade              
Hälsingerådet att rekommendera landskapets kommuner att för 2010 lämna ett bidrag till Hälsingland 
Turism motsvarande 1 500 000 kr fördelat efter invånareantal. 
 
                                             Hälsingland Turism har därefter hos respektive kommun begärt om ett        
ekonomiskt bidrag för åren 2010, 2011 och 2012 plus arbetsinsatser motsvarande samma ekonomiska 
nivå. 
 
                                             Med anledning av framställan från Hälsingland Turism om kommunala 
bidrag redogjorde respektive kommun om hur frågan har behandlats: 
 
                                             Bollnäs: Något formellt beslut är inte fattat, men förslaget är att man ska ge 
ett ekonomiskt bidrag under tre år. 
 
                                           Hudiksvall:  Något formellt beslut är inte fattat, i den ekonomiska ramen för 
kommunen som är antagen finns ersättning upptaget för ett år. 
 
                                            Ljusdal: Man har inte tagit ställning, men planerar att bidra med finansiering 
under tre år. 
 
                                            Nordanstig: Beslut kommer att fattas i september. 
 
                                           Ovanåker: Beslut kommer att fattas i kommunstyrelsens AU nästa vecka. 
 
                                           Söderhamn: Beslut är fattat som innebär ekonomiskt bidrag under tre år. 
 
 
                                           BESLUT 
 
                                           Ärendet föranleder inget beslut. 
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                                         Hr § 37 
 
                                         O-RINGEN HÄLSINGLAND 2011 
 
                                         Söderhamns kommun har fått en förfrågan om att stå som arrangör för O-ringen             
2011 tillsammans med orienteringsklubbarna i Hälsingland den 23-29 juli 2011. Bakgrunden till förfrågan 
är att en tilltänkt arrangör lämnat återbud.  Kommunen har ställt sig positiv till förfrågan. 
 
                                         När frågan ställdes från O-ringens arrangörer till Söderhamns kommun, var det      
inte aktuellt för kommunen att efterhöra övriga hälsingekommuners intresse att delta i arrangemanget.    
Kommunen är dock positiv till om övriga kommuner vill bidra på det sätt som var och en finner lämpligt.  
Någon formell förfrågan om deltagande kommer inte att skickas från Söderhamns kommun. 
 
                                         Tre av etapperna i 2011 års tävlingar kommer att äga rum i Söderhamns 
kommun, medan de övriga två går av stapeln i Bollnäs kommun. 
 
Söderhamns kommun har avsatt 2 Mkr i budget för O-ringen 2011. 
 
                                    BESLUT 
 
                                          Ärendet föranleder inget beslut. 
 
 



HÄLSINGERÅDET  Protokoll 
 Sammanträdesdatum Blad 
 

 2009-08-19 9 (11) 
 

 

Justerandes sign:   Utdragsbestyrkande: 

       Delges:  

 

 
                                           Hr § 38 
 
 
                                    Statliga bidrag till kommunala alkohol- och drogsamordnare 
 
                                          Sören Görgård, Ljusdal initierar frågan om att 2009 är det sista året som statligt     
bidrag utgår till kommunala alkohol- och drogsamordnare.  
 
                                             I det förebyggande arbetet inom alkohol- och drogområdet utgör de         
kommunala alkohol- och drogsamordnare en viktig grupp. De arbetar med att samordna, sprida metoder    
och idéer i det förebyggande arbetet. 
 

Mot bakgrund av den rådande ekonomiska situationen i de flesta kommuner 
saknar kommunerna för närvarande möjlighet att själva finansiera 
inrättandet av kommunala alkohol- och drogsamordnare. Även om 
ambitionen finns att ha en sådan befattning i varje kommun. Situationen i 
Hälsingland ser lite olika ut.  Någon kommun har en egen samordnare på 
hel- eller halvitd, medan några kommuner delar på en tjänst. 

 
                                        Beslut 

 
Hälsingerådet ger samordnaren Anders Pihlgren i uppdrag att tillskriva 
länsstyrelsen med begäran om att förlänga medel för finansiering av 
kommunala alkohol- och drogsamordnare att även gälla 2010. 
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                                         Hr § 39 
 
 
                                   Arkiv Gävleborg 
 
                                         Bertil Eriksson, Ovanåker tar upp frågan om vilken ersättning respektive             
hälsingekommun betalar till Arkiv Gävleborg. 
 

                   Arkiv Gävleborgs uppgift är att bevara och tillgängliggöra enskilda arkiv i       
Gävleborgs län, vilket innebär arkivhandlingar från föreningar, företag, gårdar, byar samt 
privatpersoner. 

 
                                           Arkivet bildades 1978 som Folkrörelsernas arkiv i Gävleborgs län. F r om     
2003 ändrades namnet till Arkiv Gävleborg. 
 
                                           BESLUT 
 
                                           Hälsingerådet ger kommuncheferna i uppdrag att rapportera till samordnaren    
om vilken ersättning respektive kommun betalar till Arkiv Gävleborg. 
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Hr § 40 
 
Ekonomisk rapport 
 
Samordnaren Anders Pihlgren redovisar vad som bokförts till och med den 31 
juli 2009. 
 
Enligt prognosen blir den en Utgående balans vid årets slut på 171 300 kronor. 
 
BESLUT 
 
Rådet godkänner redovisningen. 


