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Hälsingerådet- styrgrupp



Förstudie nuläge

• Marknadsundersökningar

• Sammanfattning nuvarande arbete
• Workshop ambassadörer

• Besöksnäring

• Nästa steg
• Region Gävleborg/ projekt

• Samverkan/organisering

• Magasin Hälsingland



Kort från 
marknadsundersökning
Besökare

Stugägare

Inflyttade









67% 
svarar ja eller 

kanske



11. Varför överväger du att lämna din nuvarande bostadsort? Markera de tre 
viktigaste skälen och/eller skriv in ett eget skäl. DE VIKTIGASTE ÄR:







Rapport olika workshops
- Ambassadörsföretag

- Besöksnäring

- Region Gävleborg



Hälsingerådets workshop 
3 maj 2021



WORKSHOP AMBASSADÖRER 
19 MAJ
Vi behöver era input!

• Tror du att en arbetsmodell likt Jämtland 
Härjedalen kan vara  vår gemensamma 
kick start. 

• Hur ska vi organisera oss långsiktighet i 
arbetet för ett levande och växande 
Hälsingland–företag, kommuner, region



Ambassadörsföretagen-
rapport från workshop 19 maj

• Kommunerna ska agera som vi gör,  dvs som EN 
kommun- Hälsingland 

• Vi vill se gemensamma mål för hela Hälsingland-
invånare, inflyttning, besökare etc

• Vi är engagerade och vi kommer att driva på, 
tillsammans med kommun och region är det 
optimala arbetsättet

• Det behövs en tydlig och stabil organisation med 
dedikerade personer som driver. 



WORKSHOP BESÖKSNÄRING
17 MAJ
Vi behöver era input!

• Hur vill du att samverkan ska se ut i 
Hälsingland? 

• Vad behöver du för att lyckas 
tillsammans med andra?



Besöksnäring-
rapport från workshop 17 maj

• Besöksnäringen har inga kommungränser

• Många små aktörer- fokus är på daglig verksamhet, behov 
av samverkan och nätverk

• Vi behöver någon med ”kaptenshatt” som driver samordnar 
och koordinerar oss 

• gemensam marknadsföring och utvecklingsprojekt för 
Hälsingland

• Besökaren i fokus- vi behöver samla oss för att bli starkare

• Vem driver det icke kommersiella (vandringsleder, 
naturturism) ?

• Hur kan vi jobba med innovation i 
besöksnäringen? Hållbarhet, naturturism 



Region Gävleborg



Region Gävleborg

• Hälsingeboken är klar

• Många vill flytta hit!

• Stort engagemang hos 
kommunerna och 
Hälsingerådet

• 14 av Hälsinglands största 
företag är med i satsningen

• Föreningar och besöksnäring 
är engagerade

• Vi behöver Region Gävleborg 
för att kicka igång!

Två möten
1. Eva Lindberg Maja Dangart

2. Katrien van Haverbeke



Nästa steg Region Gävleborg

Ett 3-årigt projekt med samma två fokusområden- FÖRSLAG: 

1. Digitalisering av inflyttarströmmar, TAM och CRM-stöd 

2. Digitalisering/ marknadsföring för att stärka Hälsingland som plats 
Ett projekt på totalt ca xx miljoner (medfinansiering tid från kommuner och pengar från 
ambassadörer, länsstyrelsen.

Vi är angelägna om att komma igång nu när vi har momentum och flyttströmmarna går från 
stad mot landsbygd.

• Hur ser processen ut framåt? 

• Hur ser tidplanerna ut för projektansökningar 1:1 medel för 2021? 

• Hur kan vi samarbeta för att få till ett sådan projekt?

• Hur lång tid tar processen?

• Vem tar kontakt med Länsstyrelsen? 



Reflektioner 
projektgruppen
Samverkan/ Organisering



Organisering- förutsättningar

• Hälsingegårdar –
Samordnare Anette Eriksson slutar 4 juni

• Destination Järvsös ambition är att ”lämna över” 
Hälsingland 1 september. De delar som omfattas
• Varumärke/marknadsföring
• Halsingland.se (kommersiell sida drivs med intäkter från ambassadörer och 

besöksnäring)

• Ambassadörsnätverket (i dagsläget 14 företag som tillsammans oms ca 7 
miljarder och har mer än 4000 anställda)

• Turistbyrå/Gästservice/Information (telefon, mail och 
turistbyråverksamhet)

Vi behöver en plan, både kortsiktig och långsiktig!



Vision –
så här vill vi jobba med Hälsingland
Diskussioner projektgruppen 



Marknads-

föring och 

varumärke

HÄLSINGLAND VISION

Inflyttning

Turistbyrå/ 

INFO-points

halsingland.se

Utveckling

(projekt-

medel)

Eventuell

Övrig 

samordning

Tidningen Hälsingland-kontrasternas landskap

Sociala kanaler, linked IN facebook instagram

Magasin Hälsingland

Marknadsföring Nätverk besöksnäring

Nätverk Ambassadörer






