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Protokoll Sundsvallsregionens styrelse
Datum

Fredagen den 13 mars 2015

Tid

Kl. 13.00 - 15.10

Plats

Husborgs Herrgård, Ljungaverk

Deltagare

Se deltagarförteckning nedan

1

Inledning

Sten-Ove Danielsson hälsar alla välkomna och ger kort allmän information.

2

Aktuellt i kommunerna

Avstämning sker av de mest högaktuella frågorna i några av kommunerna.
Spännvidden sträcker sig från ekonomiska problem till utvecklingsfrågor.

3

Samordnarens verksamhetsrapport

Göran Fjellström rapporterar kring följande rubriker:
 Arbetet med verksamhetsplan är ju en helt ny metod för
Sundsvallsregionen, de uppdrag styrelsen gav den 12 december 2014
konkretiseras, små grupper bildas, och s.k. drivningsansvariga utses
från respektive ansvarig kommun. Kommuncheferna håller formellt i
detta, dock med biträde från samordnaren.
 Möten med kommuncheferna och kommunikatören. Den senare håller
dialog med kollegorna i kommunerna samt med de drivningsansvariga. Viktigt att tydligt hålla samman budskapet kring det som
görs. Använd Alexandra Olsson.
 Statliga jobb och möjligheten att driva på för utlokalisering till
Sundsvallsregionen.
 Samordnaren är nu i enlighet med nominering vid föregående möte
invald i Övervakningskommittén för Botnia Atlantica och dess
styrgrupp. Information ges övergripande om vad detta innebär.
 Ny statistik redovisas som har ett Sundsvallsregionperspektiv.

Sundsvallsregionens styrelse

4

PROTOKOLL
2015-03-13

2 (4)

Verksamhetsplan för 2015 - redovisning från
kommuner med drivningsansvar

En första avrapportering sker här av styrelsens uppdrag från den 12 december
2014 mötet i Hassela.
Eftersom det är kommunerna emellan samarbetet bedrivs finns en poäng med
att avrapportering sker från de ansvariga kommunerna genom
kommuncheferna. Kommuncheferna ger en första rapport om hur respektive
punkt börjat bearbetas. Avseende traineeverksamheten lämnas en skriven
rapport som tas med till kommunchefsmötet den 20 april. Konkretiseringar i
alla delar förväntas att vara klara vid kommunchefernas möte den dagen.
Ny rapportering sker för styrelsen vid styrelsemötet den 22 maj 2015.

5

Åkroken Science Park- inkubatorverksamhet

Christian Söderberg är inbjuden och redogör för verksamheten med ett antal
positiva exempel på företagsutveckling i regionen som gett goda effekter. Ett
orosmoment är nu att antalet nationella Inkubatorprogram planerar att
minskas kraftigt i landet.
Vikten av att denna verksamhet bibehålls i regionen uttrycks av deltagarna
från alla sex kommunerna.
Beslut
Sundsvallsregionens styrelse beslutar uttala den stora vikten av att denna
verksamhet även i framtiden bedrivs inom detta område. En centralisering
skulle riskera skada utvecklingsmöjligheterna både för företagande och
samhälle. Västernorrland, Jämtland och större delen av Gävleborg får inte
riskera bli en vit fläck på Sverigekartan vad avser kvalificerad
Inkubatorverksamhet.

6

Beslutsläget – Samarbetsavtalet mellan
kommunerna

Nästan samtliga kommuner har nu antagit det förslag till Samarbetsavtal som
föreslogs vid föregående sammanträde. Hudiksvall, Härnösand, Nordanstig,
Timrå och Ånge kommuner är klara och Sundsvalls kommun kommer att
formellt anta detsamma mycket snart.
Härnösand hade en tilläggspunkt i beslutet lydande:
”att föreslå Sundsvallsregionen att samarbetsavtalet utvärderas senast i juni
2016 för eventuella justeringar”.
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Beslut
Sundsvallsregionens styrelse beslutar att utvärdering ska ske 2016 i enlighet
med Härnösands förslag.

7

Möjlighet att få utlokalisering av statlig
verksamhet till regionen

Efter att allt större uppmärksamhet nåtts kring frågan om att staten
centraliserar sin egen verksamhet i allt högre grad och bland annat på senare
tid skapat ett stort antal jobb förlagda till Stockholm, noteras att
ministeruttalanden nu tyder på att en förändring kan vara på väg.
Beslut
Kommunerna bör gemensamt tillskriva Landsbygdsminister Bucht och bjuda
in honom till ett möte i denna fråga på lämplig plats.

8

Fråga kring förutsättningar för fyrfältsväg på
delsträcka av E4

Nordanstigs kommun har beställt utredning av rubricerade fråga. Föredragning sker
av beställda rapporter, inga egna analyser har ännu hunnit göras. Syftet är att få
nyttoskillnaden mellan trefälts- och fyrfältsväg belyst. Noteras att ytterligare
fördjupning behöver göras.

Sekreterare

Göran Fjellström
Samordnare
Justeras

Sten-Ove Danielsson
Ordförande

Anders Gäfvert
Härnösands kommun
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Deltagare
Förtroendevalda

Mikael Löthstam
Fred Nilsson
Amanda Lind
Anders Gäfvert
Monica Ohlsson
Stig Eng
Tor Tolander
Peder Björk
Jörgen Berglund
Ewa Lindstrand
Tony Andersson
Sten-Ove Danielsson
Åke Nylén
Kjell Grip

Hudiksvalls kommun
Härnösand kommun
Härnösands kommun
Härnösands kommun
Nordanstigs kommun
Nordanstigs kommun
Nordanstigs kommun
Sundsvalls kommun
Sundsvalls kommun
Timrå kommun
Timrå kommun
Ånge kommun
Ånge kommun
Ånge kommun

Tjänstemän

Bengt Friberg
Fredrik Pahlberg
Stefan Söderberg
Mona Backlund
Sara Jonsson
Göran Fjellström
Alexandra Olsson

Hudiksvalls kommun
Nordanstigs kommun
Sundsvalls kommun
Timrå kommun
Ånge kommun
Samordnare
Kommunikatör

Föredragande

Christian Söderberg
Christina Englund

Åkroken Science Park
Nordanstigs kommun
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