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Protokoll Sundsvallsregionens styrelse
Datum

Onsdag den 1 juni 2016

Tid

Kl. 09.30-15.00

Plats

Sjömärket, Mellanfjärden

Deltagare

Se deltagarförteckning nedan

1

Inledning

Monica Olsson hälsar välkommen till Nordanstig och Mellanfjärden.
Ordförande Sten-Ove Danielsson går därefter igenom föregående protokoll
2016-02-12.

2

Aktuellt i kommunerna

Respektive kommun redovisar läget på hemmaplan för de andra samt ger tips
kring intressanta saker som är på gång.

3

Val av justerare

Mikael Löthstam, Hudiksvalls kommun väljs att tillsammans med ordförande
justera dagens protokoll.

4

Samordnarens verksamhetsrapport samt kommande
byte i samordnarrollen

Göran Fjellström berör bl.a. följande punkter:








Fullföljandet av strukturen i arbetet; med samarbetsavtal,
verksamhetsplan med nyanseringsblankett och drivningsansvariga
kommuner, kort årsredovisning.
Medverkan i affärstidningen Näringsliv
Statliga myndigheters lokalisering i landet - utredning från Statskontoret
Möten med kommunchefer och näringslivschefer
Gemensamma utåtriktade aktiviteter
Utvärdering av samarbetsavtalet
Besked att Göran Fjellström avser att avsluta samordnaruppdraget inom 6
månader.

Beslut:
Kommuncheferna ges i uppdrag att arbeta fram förslag till ny samordnare.
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5

Verksamhetsplanens genomförande 2016

Respektive drivningsansvarig kommun lämnar via kommunchefen rapport
om arbetsläget. Totalt finns 13 punkter att redovisa i planen inom 4
huvudområden.

6

Statens verksamhets lokalisering -Statskontorets
utredning-

Göran Fjellström redovisar utredningens slutsatser och noterar politiskt
intresse av utlokalisering av statlig verksamhet

7

Aktuella strategiska infrastruktursatsningar

Ett stort antal satsningar är aktuella i regionen. Stefan Söderlund redovisar
hur de framskrider och i några fall behovet av påverkansinsatser eller andra
strategiska avvägningar

8

Trafikverkets oroande plan-sänkt hastighet på E 14

Behandlas som del av punkt 7 ovan.

9

Biogasbolag bildat för tillvaratagande av matavfall

Hudiksvall, Sundsvall och Östersunds kommuner har bildat bolag med
uppdrag att ta fram underlag till respektive fullmäktige kring omvandling av
matavfall till fordonsgas. Volymen är viktig del för dem.
Beslut:
Bolagets VD bjuds in för att informera vid nästkommande styrelsemöte.

10

Information – Kommunikationsplan som komplement
till verksamhetsplanen.

Alexandra Olsson redovisar plan framtagen i samarbete mellan henne och
Kommunchefsgruppen. Hon berättar om arbetet med budskap och
verktygslåda inför hösten och Workshop med kommunchefsgruppen. I
samband med detta tas PPT, brevmallar mm med uppdaterade logotyper
fram.

11

Arbetsmarknadsregionens roll i relation till nya
administrativa regioner

Reflexioner kring frågan. Samsyn uttalas om behovet av ett bra
gränsöverskridande samarbete vid eventuella ombildningar. Nya former för
mellankommunal samverkan kommer att behöva utvecklas i framtiden.
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12

Samarbetsavtalet - utvärdering

Beslut finns att fråga om utvärdering av Samarbetsavtalet ska väckas senast i
juni månad 2016. Noteras att inga signaler om behov av förändringar i avtalet
föreligger.
Beslut:
Uppdras till Kommunchefsgruppen att behandla frågan för eventuella förslag.

13

Nästa möte

Nästa möte sker den 22 (gemensam kväll) samt sammanträde den 23
september 2016 i Sundsvall.
Byte av sammanträdesdatum: I december hålls styrelsemötet den 12
december 2016! Notera.

Sekreterare

Göran Fjellström
Samordnare
Justeras

Sten-Ove Danielsson
Ordförande

Mikael Löthstam
Hudiksvalls kommun
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Deltagare
Förtroendevalda
Mikael Löthstam
Hudiksvalls kommun
Majvor Westberg-Jonsson Hudiksvalls kommun
Caroline Schmidt
Hudiksvalls kommun
Fred Nilsson
Anders Gäfvert
Monica Ohlsson
Stig Eng
Tor Tolander
Sten-Ove Danielsson
Åke Nylén
Kjell Grip

Härnösands kommun
Härnösands kommun
Nordanstigs kommun
Nordanstigs kommun
Nordanstigs kommun
Ånge kommun
Ånge kommun
Ånge kommun

Tjänstemän
Stefan Söderlund

Sundsvalls kommun

Mona Backlund

Timrå kommun

Fredrik Pahlberg

Nordanstigs kommun

Bengt Friberg

Hudiksvalls kommun

Stefan Wallsten
Göran Fjellström
Alexandra Olsson

Ånge kommun
Samordnare
Kommunikatör
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