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 Utdragsbestyrkande: 

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

Beslutande Sven-Åke Thoresen, ordf, s, Hudiksvall 
Lennart Olsson, vice ordf, c, Söderhamn  
Marie Centerwall, s, Bollnäs 
Ingvar Persson, m, Bollnäs 
Stefan Bäckström, c, Hudiksvall 
Stig Eng, c, Nordanstig 
Ulf Löfgren, m, Nordanstig 
Hans Jonsson, c, Ovanåker 
Yoomi Renström, s, Ovanåker 
Kenth Pudas, s, Söderhamn 
 

 

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

Utses att justera Hans Jonsson  

 
Justeringens plats och tid  
Underskrifter  Paragrafer 21-28 

 Sekreterare Anders Pihlgren  

 Ordförande Sven-Åke Thoresen 
 

 

 Justerande Hans Jonsson  
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                                     Hr § 21 

 
Föregående protokoll 
 
Föregående protokoll från 2010-03-31 diskuteras. Samordnaren lämnar 
information rörande § 12, ”Hollandsprojektet”. Hälsingerådet har i skrivelse 
hemställt om att Region Gävleborg skall överta det s k Hollandsprojektet. 
Projektet avslutades 2010-08-31. Regionstyrelsen har vid sammanträde  
2010-08-27, § 51, uttalat att de erfarenheter som vunnits i ”Hollandsprojektet”  
kommer att beaktas i det fortsatta arbetet med det regionala utvecklingspro-
grammet. 
 
Beslut 
 
Rådet beslutar att med den informationen lägga föregående protokoll till 
handlingarna. 
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Hr § 22 
 
Genomgång av föredragningslistan 
 
Beslut 
 
Föredragningslistan godkänns med tillägget att ärendet  
 

• Handlingsplan för Hälsingerådet utgår. 
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Hr § 23        
 
Hälsingland Turism – presentation av sin verksamhet 
 
Katarina Ceder Bång, verkställande tjänsteman för Hälsingland Turism lämnar 
information om verksamheten inom Hälsingland Turism under det gångna året. 
 
Hälsingland Turism har för närvarande 203 delägare, som bland annat består av 
flera s k paraplyorganisationer som Hembygdsföreningen, Hälsingegårdsföre-
ningen och Destination Järvsö. Totalt är 550 företag anslutna till Hälsingland 
Turism. 
 
Under 2009 omsatte turismen i Hälsingland ca 1 miljard kronor. 
 
Under 2010 har Hälsingland Turism bland annat ägnat sig åt följande aktiviteter: 

• Traditionell annonsering 
• Produktion av uppdaterad Hälsingebroschyr 
• Facebookgrupp ”Hälsingland Turism” 
• Turmässa i mars 
• Vårmässa i Sundsvall 
• Företagsbesök 
• Medverkan i O-ringen 

 
Den absolut viktigaste aktiviteten är dock marknadsföring och försäljning på 
nätet genom Citybreak, som är Nordens ledande bokningssystem på webben. 
Under året har antalet besök på Hälsingland Turisms hemsida ökat med 20 %. 
 
Hälsingland Turism arbetar nu intensivt för att hitta ett nytt arbetssätt med syfte 
att vara där kunden är. Det kommer att kräva någon form av kund- och 
säljcenter. 
 
Diskuteras kopplingen mellan Hälsingland Turism och den satsning som Region 
Gävleborg ämnar göra med att marknadsföra turismen internationellt i länet 
kopplat till utbildningsinsatser. En ansökan om 10 miljoner kronor har inlämnats 
av Region Gävleborg till strukturfondspartnerskapet för Norra Mellansverige. 
 
Beslut 
 
Rådet hemställer om att Hälsingland Turism före årsskiftet 2010/2011 tar fram 
en promemoria i vilken organisationen beskriver sin verksamhet att presenteras 
för respektive kommunstyrelse i Hälsingland. 
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                              Hr § 24    

 
Movexum – presentation av sin verksamhet 
 
Ulf Borbos, Vd för Movexum och Bengt Fahlgren, styrelseledamot i Movexum 
lämnar information om verksamheten inom Movexum. 
 
Movexum är en regional företagsinkubator i Gävleborgs län, som startade sin 
verksamhet i mars 2009 och som erbjuder stöd i form av kvalificerad 
affärscoachning. Movexum ger även tillgång till kompetens, kontakter och 
kapital. I dagsläget finns kontor i Gävle, Hudiksvall och Söderhamn, men 
verksamheten omfattar hela länet. 
 
Bakom satsningen på en regional företagsinkubator står en lång rad offentliga 
och privata innovationsaktörer i Gävleborgs län. Det gemensamma intresset är 
att öka tillväxten i Gävleborg baserat på entreprenörskap och småföretagande. 
 
Movexum har ett flertals samarbetspartners bl a  ALMI, Nyföretagarcentrum och 
länets näringslivschefer. Under 2010 har Movexum haft externa bidrag 
uppgående till 10 mkr. 
 
Förnärvarande deltar fyra bolag i Hälsingland i inkubatorsprogrammet. De 
områden som är aktuella är IT, design, energi/miljö och säkerhet. Det finns dock 
inga speciella fokusområden för Movexums verksamhet. Man fokuserar på  vad 
entreprenören är bra på och att det finns en internationell marknad. 
 
Det har också visat sig att företag som finns i inkubatorsmiljö utvecklas 
snabbare än företag som sitter i traditionell kontorsmiljö. Nationella och 
internationella erfarenheter visar att inkubatorssatsningar är bra för individer, 
företag och samhälle.  
 
Movexum kommer att göra en framställan till samtliga kommuner i länet om 
ytterligare finansiering under tiden 2011-07-01—2013-12-31 uppgående till 3.6 
mkr. 
 
Ärendet föranleder inget beslut i rådet. 
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Hr § 25 
 
Överförmyndarverksamheten i Hälsingland 
 
Vid Hälsingerådets sammanträde 2010-03-31, § 17, beslutade rådet att uppdra 
till den arbetsgrupp som arbetat med samverkanslösningar för överförmyndar-
verksamheten för kommunerna i södra Hälsingland och Ljusdals kommun att 
utarbeta ett förslag till samverkansavtal. Förslaget skulle presenteras vid 
Hälsingerådets sammanträde i september 2010. Detta sammanträde ställes dock 
in. 
 
Lennart Åkesson, sammankallande i arbetsgruppen, presenterar förslag till 
samverkansavtal. I samband med presentationen meddelar Åkesson att 
Hudiksvalls kommun beslutat att för närvarande inte samverka med övriga 
kommuner kring överförmyndarverksamheten. Nordanstigs kommun samverkar 
sedan tidigare med Sundsvalls kommun om överförmyndarverksamheten. 
 
Förslaget till samverkansavtal om gemensam organisation för överförmyndarnas 
verksamhet avser samverkan på tjänstemannanivå, ej på förtroendemannanivå. 
 
Organisationen föreslås ha sitt säte i Bollnäs kommun, som även kommer att 
utgöra arbetsställe för organisationen. Inledningsvis kommer organisationen att 
omfatta minst tre heltidstjänster. 
 
Arvoden och kostnadsersättning till gode män och förvaltare omfattas inte av 
avtalet. 
 
Kostnadsfördelningen av den föreslagna organisationen fördelas enligt 
kommunernas invånarantal. 
 
Avtalet föreslås gälla under tiden 2011-01-01—2014-12-31. 
 
Avtalet kommer att underställas respektive kommunfullmäktige i berörda 
kommuner för beslut. 
 
Ärendet föranleder inget beslut i rådet. 
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Hr § 26 
 
Forskningsinstitut FoU Hälsingland 
 
Hälsingerådet har vid några tillfällen behandlat frågan om bildandet av ett 
forskningsinstitut i Hälsingland. Syftet med ett forskningsinstitutet i Hälsingland 
är att skapa en attraktiv och innovativ forskarmiljö i nära samverkan med det 
omgivande samhället: kommuner och företag. 
 
Vid dagens sammanträde medverkar Thomas Norgren, chef för CFL och Ann-
Sofie Gustafsson, verksamhetschef vid CFL, Söderhamns kommun samt Annette 
Jonsäll, ordförande i Forskarforum. 
 
Förslag till organisationsform för forskningsinstitutet presenteras. De organisa-
tionsformer som är aktuella är ideell förening eller stiftelse. Alternativet stiftelse 
förordas, då det kan ge en stabil och långsiktig grundfinansiering med en 
verksamhet som stämmer överens med forskningsrådens praxis för beslut. 
Vidare underlättar det möjligheterna till extern finansiering, eftersom det ur 
bidragsgivarens synvinkel är ”säkrare” att ge bidrag till en stiftelse än en ideell 
förening. 
 
Förslaget är således att hälsingekommunerna tillsammans bildar en stiftelse och 
att en stiftelseurkund med upplösningsregler formuleras gemensamt. 
 
Forskningens övergripande mål föreslås vara att utveckla metoder och modeller 
för hållbar regional utveckling som är anpassade till landskapets specifika 
förhållanden.  
 
FoU-verksamhetens forskningsprofil skall bygga på fyra grundläggande 
riktlinjer: 

• Interaktiv och praktiknära forskning 
• Tvärvetenskaplighet och helhetssyn 
• Underifrånperspektiv  
• Hälsingeperspektiv 

 
Hälsingeutbildning har fört en dialog med kommunerna om vilka forsknings-
områden det skulle vara lämpligt att beforska för att utveckla och stötta 
kommunerna ytterligare. 
 
Enligt förslaget skall sex heltidstjänster med forskarkompetens ingå i 
forskningsinstitutet och vara anställda av Hälsingeutbildning. Vidare föreslås att 
kommunerna finansierar sex halvtidstjänster som forskare, en forskningsledare, 
halvtid och en föreståndare, heltid. Fem av heltidstjänsterna skall dra in intäkter 
motsvarande halva lönekostnaden. Den sjätte är forskningsledare på sin halva  
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tjänst.  Den totala kostnaden för kommunerna exklusive intäkter uppgår till 3.55 
mkr. 
 
Beslut 
 
Rådet beslutar att Hälsingeutbildning ska bjudas in till Hälsingerådet första 
kvartalet 2011 för vidare diskussion i ärendet. 
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Hr § 27 
 
Införande av elektronisk handel m m inom Inköp Gävleborg 
 
Förbundsdirektör Johan Almesjö, Inköp Gävleborg informerar om införandet av 
elektronisk handel inom Inköp Gävleborg och processer vid direktupphandling. 
 
Syftet med att införa elektronisk handel är en möjlighet att reducera ledtider. Det 
innebär stora möjligheter till förenklings- och rationaliseringsvinster av inköps- 
processer. Sammanfattningsvis innebär elektronisk handel effektivare upphandl- 

                             ling och administration som möjliggör mer resurser till kärnverksamheten. 
 
                                        Direkta kostnadsbesparingar kan dessutom uppnås genom att avropa rätt produkt 
                                        på befintliga avtal, istället för att som idag alltför ofta avropa från rätt leverantör, 
                                        men där produkten inte är avtalad. 
                          

Uppskattningsvis bedöms ”vinsten” vara mellan 20-35 mkr för hela regionen att  
göra affärer med stöd av elektronisk handel. 
 
Samtliga medlemskommuner i Inköp Gävleborg har fattat beslut om att införa 
elektronisk handel i respektive kommun. 
 
Vad om återstår för respektive kommun är att göra ett strategival, dvs bestämma  
sig för vilka inköpsprocesser som man vill tillämpa. Med största sannolikhet 
kommer medlemskommunerna att välja olika lösningar för detta ändamål. 
 
Inom Inköp Gävleborg genomförs årligen direktupphandling för ca 500 mkr. 
Merparten av direktupphandlingen sker ute i verksamheten och graden av 
konkurrens är olika. Med direktupphandling avses ett upphandlingsförfarande 
där upphandlande enhet utan att publicera någon upphandlingsannons utser en 
eller flera leverantörer att delta i förfarandet och förhandlar om villkoren för 
kontraktet med dem. 
 
För all upphandling gäller de grundläggande principerna inom EU. Även vid 
direktupphandling skall alltså kommunen eftersträva konkurrens. 
 
Almesjö gör bedömningen att om all direktupphandling inom Inköp Gävleborgs 
ansvarsområde skulle konkurrensutsättas bedöms ”vinsten” vara mellan 20-25 
mkr. En annan omständighet som också har en avgörande inverkan prismässigt 
är hur direktupphandlingen tillämpas. Finns ramavtal inom området? Avtalet är i 
så fall bindande och skall användas. 
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Almesjö understryker betydelsen av att respektive kommun nogsamt prövar var i 
organisationen direktupphandling skall ske. Hur inköpsstrukturen är uppbyggd i 
en kommun påverkar i hög grad sättet att köpa varor och tjänster. Almesjö 
påpekar dock att det står varje kommun fritt att bestämma hur inköpsstrukturen 
skall utformas. 
 
Almesjö avslutar med att informera om att kommuncheferna kommer att 
inbjudas till förevisning av systemstöd och dialog om tillämpning strax efter års- 
skiftet 2010/2011. 
 
Ärendet föranleder inget beslut i rådet. 
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Hr § 28 
 
Ekonomisk rapport 
 
Samordnaren Anders Pihlgren redovisar vad som bokförts till och med den 17 
okt 2010. 
 
Enligt prognosen blir det en Utgående balans vid årets slut på 70 tkr. 
 
Beslut 
 
Rådet beslutar godkänna redovisningen. 
 
 


