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 Utdragsbestyrkande: 

Plats och tid Orbaden Konferens, Orbaden, klockan 09.00-11.10 

Beslutande Lennart Olsson, vice ordf, c, Söderhamn  
Evy Degerman c, Bollnäs 
Ingvar Persson, m, Bollnäs 
Stefan Bäckström, c, Hudiksvall 
Marit Holmstrand s, Ljusdal 
Sören Görgård, c, Ljusdal 
Stig Eng, c, Nordanstig 
Ulf Löfgren, s, Nordanstig 
Hans Jonsson, c, Ovanåker 
Yoomi Renström, s, Ovanåker 
 

 

Övriga deltagande Lennart Borgsten, Nicklas Bremefors, Kerstin Oremark, Christer Engström och 
Anders Pihlgren 

Utses att justera Sören Görgård  

 
Justeringens plats och tid  
Underskrifter  Paragrafer 1-9 

 Sekreterare Anders Pihlgren  

 Ordförande Lennart Olsson 
 

 

 Justerande Sören Görgård  
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Hr § 1  
 
Föregående protokoll 
 

Föregående protokoll från 2009-12-02 läggs till handlingarna. 
_____ 
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Hr § 2  
 
Genomgång av föredragningslistan 
 
Beslut 
 
Föredragningslistan godkänns med tillägg av följande ärenden: 
 

• Överförmyndarverksamheten 
 

• Bygdepeng 
 

• Besöksnäringen i länet 
 

•  
_____ 



HÄLSINGERÅDET  Protokoll 
 Sammanträdesdatum Blad 
 

 2010-01-27 4 (10) 
 
 

Justerandes sign:   Utdragsbestyrkande: 

       Delges:  

 

Hr § 3  
 
Lägesrapport FoU Hälsingland  
 
Erik Lövgren lämnar en redogörelse om hur långt ärendet med att etablera 
forskningsverksamhet i Hälsingland har avancerat. Följande aktiviteter är hittills 
genomförda: 
 
Forskarna i Hälsingland har skapat ett nätverk som heter Forskarforum Hälsing-
land i form av en ideell förening. Syftet med nätverket är att bli starkare, 
synligare och för att generera nya projekt utifrån regionala behov. 
 
Ett förslag till forskningsprogram har tagits fram. Ett första forskarseminarium 
och en första forskarkonferens har genomförts. Det föreligger också förslag till 
ett avtal avseende ett forskningsinstitut i Hälsingland med stadgar och budget. 
 
Beslut 
 
Rådet tackar för informationen. 
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Hr § 4  
 
Lägesrapport Vindkraftscentrum i Hälsingland 
 
Erik Lövgren lämnar information om de tillväxtmöjligheter som planerade 
investeringar i vindkraft i regionen kan komma att innebära. De vindkraftverk 
som projekteras vid Storgrundet och Finngrunden utanför regionens kust kan 
generera industriproduktion, forskning, kompetensutveckling etc och på sikt ge 
nya arbetstillfällen. 
 
Etablerandet av Södra Norrlands Utvecklingscentrum för Vindkraftssupport 
kommer att stimulera såväl näringslivsutveckling som regional utveckling. 
Långsiktiga mål är att resultatet av vindkraftsutbyggnaden i regionen kommer att 
ge bestående arbetstillfällen inom drift, service och underhåll motsvarande ca 
200 årsarbeten.  
 
Ett annat mål är att utvecklingscentrat under 2012 är etablerat och erkänt av 
branschen som ett Center of excellence. 
 
Beslut 
 
Rådet tackar för rapporten. 
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Hr § 5  
 
Bygdepeng 
 
Marit Holmstrand initerar frågan om s k bygdepeng kopplat till vindkraft. Det 
innebär att de värden som vindkraften genererar ska tillfalla de bygder som 
berörs av utbyggnaden och som ställt en del av sina naturtillgångar till 
förfogande. 
 
Det finns förnärvarande inget nationellt system som tryggar att den lokala 
ekonomin får del av det värde som vindkraften kommer att generera. 
 

                                        Kommunförbundet i Jämtland har avgivit en politisk viljeyttring med syfte att       
berörda bygder får ta del av de värden som vindkraften genererar. 
 
Styrelsen för Region Gävleborg har behandlat frågan och givit regiondirektören 
ett uppdrag att återkomma med förslag om hur frågan ska hanteras på regional 
nivå.  
 
Beslut 
 
Rådet beslutar att avvakta Region Gävleborgs fortsatta hantering av frågan. 
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Hr § 6  
 
Rapport om Hälsingegårdar 
 
Stefan Permickels och Per Lejonecke beskriver nuläget i Hälsingegårdsprojektet. 
För närvarande är arbetet inriktat mot rådgivning, framtagande av varumärke, 
framtagande av ny webb/mobil och arbete med en ny ansökan som världsarv till 
Unesco. 
 
Vad gäller frågan om ansökan som världsarv har UNESCO s k riktgivande 
utlåtanden pekat på att ansökan framförallt bör fokusera på hälsingegårdarnas 
rika inredningsmåleri. Det medför att urvalet gårdar behöver revideras i 
förhållande till den ursprungliga ansökan. I dagsläget kan 7-8 gårdar bli aktuella. 
Ansökan kommer att lämnas in i december 2010.  
 
Arbetet framåt kommer att inriktas mot utvecklande av besökscentra. Idag finns 
fyra besökscentra i landskapet: Bollnäs, Ljusdal, Ovanåker och Söderhamn. En 
annan frågan rör medfinansiering. Projektets ambition är att varje kommun kan 
bidra med 300 000 kr i form av arbetstid för att därigenom kunna växla upp 
medel. Projektet kommer också att arbeta med förankring genom att styrelsen 
för projektet under första kvartalet 2010 bjuder in till information och dialog i 
varje kommun. 
 
Frågeställningen vid kommunbesöken kommer att handla om hur Hälsinge-
gårdar kan vara en resurs för näringslivet, exportindustrin, kultursektorn etc. 
 
Beslut 
 
Rådet tackar för rapporten. 
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Hr § 7  
 
Överförmyndarverksamheten i Hälsingland 
 
Marit Holmstrand tar upp frågan om överförmyndarverksamheten i landskapet. 
 
En utredning har pågått i landskapet om samverkan kring överförmyndarverk-
samheten. I utredningen har Bollnäs, Ljusdal, Ovanåker och Söderhamn deltagit. 
 
Utredningen kommer att föreslå att ett gemensamt kansli inrättas i landskapet för 
handläggarna inom överförmyndarverksamheten. Bakgrunden till detta förslag 
är bland annat att kraven kommer att skärpas på juridisk kompetens inom 
överförmyndarverksamheten samt att sårbarheten i organisationen därmed 
minskar. 
 
Utredningen berör dock inte den politiska organisationen för överförmyndar-
verksamheten, utan respektive kommun kommer tillsvidare att bibehålla 
nuvarande politiska organisation för överförmyndarverksamheten. 
 
Nordanstig har sedan en tid tillbaka ett samverkansavtal inom överförmyndar- 
verksamheten med Sundsvall och Timrå. I samband med nästa mandatperiod 
kommer en gemensam nämnd att bildas med dessa kommuner, där även Ånge 
kommun kommer att ingå. 
 
 
Ärendet föranleder inget beslut. 
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Hr § 8  
 
Besöksnäringen i länet 
 
Stig Eng informerar om att Region Gävleborg tagit ställning till framställan från 
Hälsingland Turism om finansiering av ett treårigt projekt om 3 Mkr. Vid 
styrelsemöte med Hälsingerådet den 2 december 2009, § 49 informerade 
representanter för Hälsingland Turism styrelsen om sin framställan till Region 
Gävleborg. 
 
Region Gävleborgs beslut innebär att projektet begränsas till 1 ½ år med en 
finansiering om 1 ½ Mkr. Projektet renodlas till att omfatta produktutveckling, 
marknadsföring och säljverksamhet. 
 
Eng informerar vidare om att det inom Region Gävleborg planeras att skapa ett 
större, sammanhållet besöksnäringsprojekt under tiden 2011-2013. Ambitionen 
är att 20 Mkr årligen ska avsättas för projektet. 
 
Beslut 
 
Rådet tackar för rapporten. 
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Hr § 9  
 
Bokslut 2009 
 
Rådet får en presentation av verksamhetens intäkter och kostnader för 
räkenskapsåret 2009. Balansräkningen visar på ett eget kapital på 183 500 
kronor att överföras till år 2010. 
 
Beslut 
 
Rådet beslutar överlämna bokslutet för år 2009 till kommunfullmäktige i 
landskapets kommuner för beslut. 
 
                                                                            

 


