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 Utdragsbestyrkande: 

Plats och tid Kulturhuset, Bollnäs  09.00-15.45 

Beslutande Marie Centerwall, ordf, s, Bollnäs 
Magnus Svensson, v ordf, c, Söderhamn  
Ingvar Persson, m, Bollnäs 
Majvor Westberg-Jönsson, s, Hudiksvall 
Roland Bäckman, s, Ljusdal 
Lars Molin, m, Ljusdal 
Stig Eng, c, Nordanstig 
Monica Olsson, s, Nordanstig 
Björn Mårtensson, c, Ovanåker 
Sven-Erik Lindestam, s, Söderhamn 
 

 

Övriga deltagande Nicklas Bremefors, Hans Gyllow, Margareta Högberg, Kerstin Oremark, Leopold 
Stoltz och Anders Pihlgren.  
 
Olle Larsson och Katarina Ceder Bång, § 14, Gun Hedlund, § 15, Ann-Sofie 
Gustafsson och Ronny Spångberg, § 16, Rina Näslund, § 17, Carl-Åke Elmersjö, § 
18, Lars Åsberg, § 19, Gunnar Olsson, Erik Löfgren och Thomas Thiger, § 20 och 
Björn Carlquist, § 25. 

Utses att justera Stig Eng  

 
Justeringens plats och tid  
Underskrifter  Paragrafer 12-27 

 Sekreterare Anders Pihlgren  

 Ordförande Marie Centerwall 
 

 

 Justerande Stig Eng  



HÄLSINGERÅDET  Protokoll 
 Sammanträdesdatum Blad 
 

 2011-03-23 2 (19) 
 

 

Justerandes sign:   Utdragsbestyrkande: 

       Delges:  

 

 
                                        Hr § 12 

 
Föregående protokoll 
 
Föregående protokoll från 2011-02-09 lägges till handlingarna. 
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Hr § 13 
 
Genomgång av föredragningslistan 
 
Beslut 
 
Föredragningslistan godkänns med tillägg av följande ärenden: 
 

• Ekonomisk rapport 
• Verksamhetsberättelse för 2010 
• Avfall Hälsingland 
• E-tjänster 
• Inköp Hälsingland 
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Hr § 14 
 

Hälsingland Turism 
  
Olle Larsson, ledamot i styrelsen för Hälsingland Turism och Katarina Ceder 
Bång, verksamhetsansvarig tjänsteman för Hälsingland Turism lämnar 
information om verksamheten inom Hälsingland Turism. 
 
Enligt statistik från Tillväxtverket omsatte turismen ca 1 miljard kr i Hälsingland 
2009. Av denna 1 miljard kr omsatte Hälsingland Turism 211 delägare drygt 500 
miljoner kr. Idag finns ca 750 företag och föreningar i Hälsingland som direkt 
arbetar med turism. Cirka 1000 årsarbetare arbetade 2009 inom turismen i 
Hälsingland. 
 
Sedan 2009 ingår bokningssystemet City Break i Hälsingland Turism tekniska 
plattform. Större delen av Hälsinglands utbud inom turismen är boknings- och 
betalbart via nätet. 325 anläggningar är anslutna till Citybreak. I dagsläget finns 
85 bokningsbara resepaket och 2000 bäddar online samt 20 s k onlineslingor.  
 
Hälsingland Turism säljmodell bygger på att skapa och driva mycket trafik till 
hemsidan www.halsingland.se och på det viset öka antalet affärer. 
 
Under 2010 gjordes 254 000 besök på Hälsingland Turism hemsida. De mest 
sökta sidorna på sökmotorn www.google.se är reserelaterade. Undersökningar 
visar att ca 80 procent av alla resenärer letar resmål via nätet. 
 
Hälsingland Turism erhåller 15 procent i provision på varje bokning som görs på 
Citybreak.  
 
De målgrupper som Hälsingland Turism prioriterar är aktiva familjer och ålders-
segmentet + 55 år.  
 
Under 2011 är avsikten att ge besökaren tillgång till hela Hälsingland evene-
mangsutbud. Ett nytt informationssystem CBIS Citybreak information system 
kommer att implementeras under våren 2011. Informationssystemet kommer 
bland annat att erbjuda en evenemangskalender. 
 
Ärendet föranleder inget beslut i Hälsingerådet.
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Hr § 15 
 
Kulturkvarteret i Bollnäs 
 
Kulturchef Gun Hedlund, Bollnäs kommun lämnar information om Kultur-
kvarteret i Bollnäs. 
 
Under hösten 2008 startade ett arbete med att bygga om Folkets Hus i Bollnäs, 
som uppfördes 1959. Folkets Hus har nu bytt namn till Kulturhuset Bollnäs.  
 
Ombyggnationen har bestått av flera etapper. En stor förändring är Stora scenen, 
gamla teaterbion som har kompletterats med en läktare, därigenom har skapats 
320 flera platser. I hela huset har skett en kvalitetshöjning av teknik och akustik. 
Om- och nybyggnationen har hittills kostat ca 70 miljoner kr.  
 
I kulturkvarteret har målet varit att samla olika kulturaktiviteter i Bollnäs. I 
kvarteret finns förutom kulturhuset, bibliotek, museum/konsthall, kulturskola 
och mediecentrum. Till hösten flyttar även kommunens fritidsgårdar och 
kommunens turistbyrå in i kvarteret. 
 
Under februari 2011 besöktes kvarteret dagligen av ca 1500 personer. 
 
Ärendet föranleder inget beslut i Hälsingerådet. 
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Hr § 16 
 
Forskningsinstitut Fou Hälsingland 
 
Hälsingerådet har vid ett antal tillfällen diskuterat frågan om bildandet av ett 
forskningsinstitut i Hälsingland. Vid sammanträdet med Hälsingerådet den 20 
oktober 2010, § 26 beslutade Hälsingerådet att bjuda in representanter för 
Hälsingeutbildning första kvartalet 2011 för vidare diskussion i ärendet. 
 
Vid dagens sammanträde medverkar Ann-Sofie Gustafsson, verksamhetschef 
vid CFL, Söderhamns kommun och Ronny Spångberg, verksamhetschef Stöd 
och lärande, Nordanstigs kommun. 
 
Förslag till organisationsform presenteras. Den organisationsform som är aktuell 
är stiftelse. En stiftelse kan ge en stabil och långsiktig grundfinansiering med en 
verksamhet som stämmer överens med forskningsrådens praxis för beslut. Möj-
ligheterna till extern finansiering underlättas, då en bidragsgivare uppfattar  det 
som ”säkrare” att ge bidrag till en stiftelse än en ideell förening. 
 
Forskningens övergripande mål ska vara att utveckla metoder och modeller för 
hållbar regional utveckling som är anpassade till landskapets specifika förhål-
landen. 
 
Hälsingeutbildning har fört dialog med kommunerna om vilka forsknings-
områden det skulle vara lämpligt att beforska för att utveckla och stötta 
kommunerna ytterligare. 
 
Enligt förslaget ska sex heltidstjänster med forskarkompetens ingå i FoU och 
vara anställda av Hälsingeutbildning. Förslaget innebär att kommunerna ska 
finansiera sex halvtidstjänster som forskare, en forskningsledare, halvtid och en 
föreståndare, heltid. Den totala kostnaden för kommunerna uppgår till 3.55 mkr. 
 
Beslut 
 
Rådet beslutar att rekommendera respektive kommun att diskutera förslaget 
hemmavid för att vid nästa sammanträde med Hälsingerådet redovisa sina 
ställningstaganden om deltagandet i Forskningsinstitut Fou Hälsingland. 
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Hr § 17 
 
Projekt Öppna dörrar ”Nytt tänk och nya marknader” 
 

   Rina Näslund, projektledare vid Länsstyrelsen Gävleborg för projekt ”Öppna  
   Dörrar” lämnar information om projektet. 

 
Enligt senaste siffror från SCB står inflyttning från utlandet för hela överskottet 
1118 i befolkningsförändringen i Gävleborg 2008. Det innebär bland annat 
ökade språkkunskaper och kompetenser samt nya konsumenter och 
konsumtionsmönster, något som näringslivet i Gävleborg inte har dragit nytta 
av. 
 
Syftet med projektet ”Öppna dörrar”, ett treårigt projekt finansierat av Tillväxt-
verket och Region Gävleborg, är att förändra nuvarande attityder. Projektet ska 
öka medvetenheten om invandrarnas alltmer växande köpkraft och betydande 
roll i lokal och internationell marknadsutvidgning. Projektet ska upplysa företag 
om konceptet ”Tillväxt och mångfald” och erbjuda både information och en 
generell analys som identifierar vilka utvecklingsmöjligheter företagen har och 
på vilket sätt mångfald kan gynna utvecklingen i olika branscher. 
 
Projektet utgår från att invandrare besitter kompetenser och förmågor som kan 
bidra till att utveckla näringslivet och öka tillväxten i länet.  
 
En hållbar regional utveckling förutsätter en väl fungerande och effektiv tillgång 
till all kompetens och alla konsumenter oavsett etnisk och kulturell bakgrund. 
 
Målet för projektet är att  
 

• 1500 företag ska informeras om projektet genom enskilda samtal 
• 800 företag ska besökas 
• 200 företag ska engageras 

 
Ett företag kan vara engagerat i projektet på olika sätt 
 
- Medverka i projektets aktiviteter 
- Fungera som reklampelare för konceptet ”Tillväxt och mångfald” 
- Samarbeta med projektet kring lösningar som kan leda till tillväxt på företag 
 
Vid utgången av februari månad 2011 har  
      

• 1016 företag informerats om projektet genom enskilda samtal 
• 410 företag har besökts  
• 115 företag har engagerats 
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• 298 företag har uttryckt intresse för projektet 
 
För närvarande utbildas 12 konsulter internt i 12 olika företag. Målet är att dessa 
konsulter ska hjälpa företagen att hitta nya marknader.  
 
Viktigt är även att bidra till etablering av nya konsultföretag i länet med interna-
tionell kompetens och nischad verksamhet mot nya tillväxtmarknader. Det hand-
lar om att upptäcka och bearbeta dessa marknader och också att bevara och ut-
veckla nyvunna internationella kontakter. 
 
Ärendet föranleder inget beslut i Hälsingerådet. 
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Hr § 18 
 
Hemsjukvård 
 
Carl-Åke Elmersjö, inhyrd projektledare för projekt Sammanhållen hemsjuk-
vård, informerar om pågående projekt. 
 
2003-2004 genomfördes en statlig utredning om sammanhållen hemsjukvård. 
Hälften av landets kommuner har redan tagit över huvudmannaskapet för 
hemsjukvård. 
 
I slutet av oktober 2010 beslutade Region Gävleborg att rekommendera med-
lemmarna att inför 2012 besluta om förändrat huvudmannaskap för hemsjuk-
vården samt att tillsätta en projektorganisation för beredningsarbetet. 
 
Före juni månad 2011 ska en samlad slutrapport från projektet med besluts-
underlag för fullmäktigebeslut avlämnas. 
 
Vissa frågeställningar är föremål för fördjupade diskussioner och utredningar. 
Sådana frågeställningar är bland annat hur hembesöken i öppen vård ska han-
teras, palliativa vårdens framtid, framtida gränssnitt, dvs ansvar mellan kom-
muner och landsting etc. 
 
Avsikten är att avtal om verksamhetsöverföring ska vara klart senast i oktober 
2011. Beslut om skattesatser ska fattas av kommunerna i länet och landstinget i 
december 2011. Genomförandet ska enligt ursprungliga planer inledas 1 januari 
2012, men verksamhetsstarten kan komma att flyttas fram till mars 2012. 
 
Under första halvåret 2012 kommer en uppföljningsfas att ta vid. Det innebär en 
uppföljning i projektorganisationen av genomförandet, projektorganisationen ska 
avvecklas och en fortsatt uppföljning ska ske i fast organisation i samverkan 
mellan kommuner och landsting. 
 
Det pågår för närvarande en diskussion om förändrad tidplan för genomförandet. 
En förlängd tidplan rymmer  
 

• Tid för att i samverkan mellan parterna kvalitetssäkra uppgifter om verk-
samheter som ger underlag för dels gränsdragning, dels bestämmande av 
kostnadsmassan för skatteväxling 

• Studiebesök 
• Tid för dialog och förankring (samrådsmöten gemensamt och per 

kommun) 
• Tid för två länskonferenser (en för förtroendevalda och ledningsnivån 

(maj), en för verksamheternas förberedelser mer konkret (september) 
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• Tid för kommunernas organisering och bemanning 
 
 
Ärendet föranleder inget beslut i Hälsingerådet 
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Hr § 19 
 
Bygdepeng 
 
Lars Åsberg, förvaltningschef vid samhällsbyggnadskontoret i Bollnäs redogör 
för ett pågående arbete i Bollnäs kommun kring bygdepeng.  
 
Det finns starka skäl till att en del av de värden som vindkraften genererar i en 
kommun ska tillfalla de bygder som berörs av utbyggnaden och som ställt en del 
av sina naturtillgångar till förfogande. 
 
Förslaget till en kommunal policy för att återföra medel till berörda bygder 
bygger på följande tre huvudprinciper 
 

• Minst 1 procent av bruttoproduktionsvärdet återförs till bygden  
• Dessa medel ska användas till hållbar utveckling 
• Minst 10 procent av vindkraftsanläggningarna ska erbjudas lokala 
    intressen 

 
Sedan föreligger ett antal olika frågor att beakta vid avtalsskrivande som  
 
- Vem ska administrera fonden 
- Fondens syfte och ändamål 
- Lokalt delägarskap 
- Vad är bygd/närområde 
- Vem/vilka beslutar om utbetalning etc 
 
Ärendet föranleder inget beslut i Hälsingerådet 
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Hr § 20 
 
Vindkraft 

                                           
Enhetschef Gunnar Olsson, programkoordinator Erik Löfgren och 
affärsutvecklare Thomas Thiger, Söderhamns kommun informerar om 
vindkraften i länet. 
 
Stora summor investeras idag i vindkraft i regionen. Regionen har goda 
vindförhållanden och Energimyndigheten har pekat ut många områden i länet 
som riksintresse för vindbruk. 
 
I regionen finns idag 15 verk som levererar el i länet. 
 
Enligt gällande planer finns förutsättningar att producera 11 TWh el i länet, som 
motsvarar elförsörjning för ca fyra miljoner människor eller 2.2 miljoner 
hushåll. 
 
Följande visar en sammanställning av antal planerade och befintliga 
vindkraftverk i Hälsinglands kommuner: 
 
Bollnäs kommun   274 vindkraftverk 
Hudiksvalls kommun 146        ” 
Ljusdals kommun 108        ” 
Nordanstigs kommun   55        ” 
Ovanåkers kommun 149        ” 
Söderhamns kommun 109        ” 
 
Vissa av ovan redovisade vindkraftsprojekt går över kommungränserna. 
 
Den regionala satsningen i form av projekt ”Södra Norrlands Vindkraftcentrum” 
- med Söderhamns kommun som utsedd projektägare - arbetar med att tillvarata 
de tillväxtmöjligheter som vindkraftsinvesteringarna i regionen innebär. 
Projektets mål är att bidra till att skapa varaktiga arbetstillfällen som sträcker sig 
långt efter själva utbyggnadsperioden av de planerade vindkraftverken.  
 
Under projektperioden fram till 2012 kommer projektet att fortsätta att arbeta 
med fem delområden: affärsutveckling/näringsliv, kommunikation, forskning/ 
utbildning, planering/analys och projektledning/styrning. 
 
I Söderhamn pågår en tvåårig yrkeshögskoleutbildning för vindkraftstekniker 
med 40 elever. 
 
Ärendet föranleder inget beslut i Hälsingerådet. 
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Hr § 21 
 
Förslag till handlingsplan för Hälsingerådet 2011-2012 
 
Vid sammanträde 2011-02-09, § 8 beslutade rådet att uppskjuta beslut om 
Hälsingerådets handlingsplan för 2011-2012 till dagens sammanträde. 
 
 

                             Beslut 
 
Hälsingerådet beslutar att handlingsplan för Hälsingerådets verksamhet 2011-
2012 ska bli föremål för en strategidag med Hälsingerådet 2011-05-11. 
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Hr § 22 
 
Verksamhetsberättelse för 2010 
 
Föreligger förslag till verksamhetsberättelse för Hälsingerådet för år 2010. 
 
Beslut 
 
Rådet beslutar överlämna förslag till verksamhetsberättelse för år 2010 till 
kommunfullmäktige i landskapets kommuner för beslut. 
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Hr § 23 
 
Styrelserepresentation i Hälsingland Turism 
 
För närvarande har Hälsingerådet två representanter i styrelsen för Hälsingland 
Turism. Dessa är Stig Eng och Yoomi Renström med Evy Degerman som 
ersättare. 
 
Vid sammanträdet med Hälsingerådet, 2011-02-09, § 11 beslutade rådet att  
uppskjuta beslut om styrelserepresentation i Hälsingland Turism till dagens 
sammanträde. 
 
Beslut 
 
Rådet beslutar att Stig Eng och Yoomi Renström fortsätter sitt uppdrag som 
Hälsingerådets representanter i styrelsen för Hälsingland Turism fram till dess 
att rådet tar ställning om Hälsingerådet/kommunerna ska vara representerade i 
styrelsen för Hälsingland Turism. Beslut om detta ställningstagande kommer att 
ske vid nästa sammanträde med rådet. 
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Hr § 24 
 
Ekonomisk rapport 
 
Samordnaren Anders Pihlgren redovisar vad som bokförts under perioden 1 
januari – 17 mars 2011. 
 
Enligt prognosen blir det en Utgående balans vid årets slut på 5 tkr. 
 
Beslut 
 
Rådet beslutar godkänna redovisningen. 
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Hr § 25 
 
Avfall Hälsingland 
 
Björn Carlquist, vd för Borab, informerar om samarbetsavtal Avfall Hälsingland. 
 
Avfall Hälsingland är ett samverkansorgan mellan kommuner och kommunala 
bolag med ansvar för det lagstadgade renhållningsansvaret. Samverkan ska 
främja information och kommunikation med kommuninvånare, rättvisa taxor, 
miljöriktig och effektiv hantering av kärl- och säckavfall, god service på 
återvinningscentraler samt planering och uppföljning. Överenskommelsen ska 
stödja samarbetet inom Avfall Hälsingland. 
 
Avfall Hälsingland ska arbeta för att  
 
- alla blir vinnare och att det finns långsiktiga ekonomiska och miljömässiga  

incitament för alla parter 
- stegvis samordna verksamheterna som slutligen kan leda till en gemensam   
      organisation för renhållningen i landskapet 
 
Avfall Hälsinglands verksamhet ska bedrivas utifrån en gemensam verksam-
hetsplan med mål, åtgärder och budget. 
 
Verksamhetsförändringar, utbildningar, omvärldsbevakning, upphandlingar och 
strategiska frågor hanteras löpande via styrgruppens arbete. 
 
Ärendet föranleder inget beslut i Hälsingerådet. 
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Hr § 26 
 
E-tjänster 

 
Björn Mårtensson initierar frågan om e-tjänster i kommunerna. Idag ställer 
kommuninvånare och företag allt högre krav på elektronisk kommunikation med 
kommuner. Det handlar om att snabbt, enkelt och med hög säkerhet sköta sina 
ärenden, få tillgång till information och god tillgänglighet till tjänsterna. Det 
ställs också högre krav på informationsutbyte inom och mellan olika verksam-
heter. Fler och bättre e-tjänster ska erbjudas för att förenkla vardagen och förbät-
tra verksamheters kvalitet, effektivitet och transparens. Samverkan inom hela 
offentliga sektorn är framgångsfaktorn. 
 
Mårtensson pekar på att det är viktigt att kommunerna i Hälsingland söker 
samarbete med varandra för att kunna utveckla e-tjänster. Idag tillämpar 
kommunerna olika system för e-tjänster, vilket kan försvåra samverkan. Ett 
framtida samarbete underlättas om e-tjänsterna byggs på en och samma tekniska 
grund för att i möjligaste mån standardisera alla kopplingar mellan e-tjänsterna 
och kringliggande system. 
 
Beslut 
 
Rådet beslutar att uppdra till kommuncheferna att kartlägga hur arbetet bedrivs i 
respektive kommun med e-tjänster för att få en uppfattning om vilka likheter 
respektive olikheter det finns i kommunernas e-tjänsteutbud utifrån de system 
och modeller som tillämpas i respektive kommun. 
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Hr § 27 
 
Inköp Gävleborg 
 
Hans Gyllow, Hudiksvalls kommun tar upp frågan om Inköp Gävleborgs 
begäran i skrivelse till ägarkommunerna  2011-03-08 att finansiera en utökad 
budget för Inköp Gävleborg 2012.  
 
Begäran om en utökad budget grundar sig på följande skäl 
 
- 1.400 tkr för anställning av två nya upphandlare 
- 2.100 tkr för anställning av tre nya upphandlare, omvårdnadsområdet (2) och 

utbildningsområdet (1) 
- 700 tkr för utvecklingsinsatser med syfte att förbättra hela livsmedelsom-

rådet 
- 800 tkr som motsvarar den kostnadsreduktion lägre livsmedelspriser ger då 

bonusutbetalningar, ”kicks-backs”, upphör från leverantörer till Inköp 
Gävleborg 

- 1.000 tkr för att administrera inköpssystemet (denna kostnad är under 
förhandling och därför preliminär) 

 
Beslut 
 
Rådet beslutar att till nästa sammanträde med Hälsingerådets bjuda in förbunds-
direktör Johan Almesjö, Inköp Gävleborg att informera om bakgrunden till den 
föreslagna utökningen av budget för Inköp Gävleborg 2012. 
 
   

 
 

 
 


