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Protokoll Sundsvallsregionens styrelse
Datum

Fredag den 22 maj 2015

Tid

Kl. 10.00- 14.00

Plats

Sambiblioteket Härnösand

Deltagare

Se deltagarförteckning nedan

1

Inledning

Amanda Lind, Härnösands kommun hälsar välkommen och därefter
informerar både hon och Uno Jonsson såväl muntligt som med film om
Härnösands kommun och intressanta skeenden i kommunen.

2

Val av justerare

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

3

Aktuellt i kommunerna

Kort information från respektive kommun om nuläget på hemmaplan och
frågor som känns högaktuella.

4

Samordnarens verksamhetsrapport

Göran Fjellström informerar om bland annat följande:
• Genomförda dialogmöten med tjänstemannaledning i Hudiksvalls
och Timrå kommun samt information om verksamheten och aktuellt
läge för kommunstyrelsen i Hudiksvalls kommun.
• Vikten av bred information ut i kommunernas egna verksamheter.
Notera att ni har ett stödmaterial numera för att enkelt kunna
informera själva som finns på sundsvallsregionens hemsida.
• Principen om verksamhetsplan med ansvariga ”drivningskommuner”.
• Förberedelsearbetet inför kommande aktiviteter berörs men redovisas
separat under egna punkter vid dagens möte.
• Informationstillfälle om Botnia Atlantica i Härnösand den 4 juni
2015, riktat till potentiella sökande och till näringslivskontoren.
Chans till EU-stöd i gränsöverskridande projekt.
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Uppvaktning av civilministern om lokalisering
av statliga jobb

Sten-Ove Danielsson, Mikael Löthstam och Göran Fjellström uppvaktade
civilministern i ärendet den 22 maj 2015 enligt beslutet på senaste styrelsemötet.
Mötet kändes bra och ministern uttalade att ambitionen är att förstärka den politiska
styrningen i dessa frågor. Uppdrag är utdelat till Statskontoret.
Diskussion följer om vikten av att hålla denna gryta kokande och inte släppa på
trycket politiskt.
Ett antal idéer tas upp på möjliga initiativ. T.ex. nyttjande av som medspelare: det
regionala myndighetsnätverket, den nya landshövdingen i Västernorrland gentemot
GD:ar, Mittuniversitetet samlande konferens, följa upp statskontorets uppdrag m.m.
En landsbygdskonferens hålls i Höga Kusten den 16-17 september 2015, innehåll?
Respektive kommun bör vara aktiv gentemot sina befintliga statliga myndigheter.
Beslut:
Möjliga initiativ undersöks närmare och uppföljning sker avseende detta vid nästa
möte i styrelsen den 24 och 25 september 2015.

6

Rapportering arbetsläget i innevarande
verksamhetsplan

Rapporter ges av kommuncheferna i respektive drivningsansvarig kommun.
Kort skriven rapportering sammanställs i efterhand. Vid nästa sammanträde
sker en djupare analys av hur långt arbetet nått och vad som erfordras framåt.

7

Gemensamt deltagande i ”Business Arena” i
september

Uno Jonsson, Härnösands kommun och Petter Ekman, Sundsvalls kommun
redovisar planeringen inför detta som de betonar mycket viktiga arrangemang.
Utgör på samma sätt som nästkommande ärende en del av verksamhetsplanen för
Sundsvallsregionen 2015.
Redovisade PP-bilder bifogas protokollet.

8

Gemensamt deltagande i Rekryteringskampanj
under SM-veckan den 3 och 4 juli

Uno Jonsson, Härnösands kommun och Petter Ekman, Sundsvalls kommun
redovisar planeringen även inför detta arrangemang. Under SM-veckan förväntas
cirka 50 000 besökare finnas i Sundsvall.
Redovisade PP-bilder bifogas protokollet, samma serie som för punkt 7 ovan.
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Kommunikationsfrågor

Alexandra Olsson redovisar upplägget i arbetet och samarbetet med informatörerna
ute i kommunerna. Hon håller även samman delar av i punkt 7 och 8 redovisade
arrangemang tillsammans med aktuella projektgrupper.

Alexandra Olsson demonstrerar Sundsvallsregionens hemsidas upplägg och
visar hur var och en kan finna enkelt informationsmaterial att använda.
På hennes frågor följer dialog om mål med och inriktning av hemsidan på
längre sikt.

10

Bio Business Arena - viktig roll med stöd från
Sundsvallsregionen

Mats Ullmar, VD, informerar om verksamheten och dess betydelse i regionen.
Anneli Kuusisto, Härnösands kommun ger ett kommunalt perspektiv på
verksamheten.
Styrelsen beslutar uttala sitt fulla stöd för att Bio Business Arena:
- Är en samlande kraft för hållbar tillväxt i regionen
- Skapar en innovationsmiljö för skogliga start-ups.

11

Nästa möte 24 och 25 september — justerad tid

På grund av kollision med SKL sammanträde senareläggs starttiden för nästa möte.
Mötet var planerat till lunch till lunch möte med gemensam kvällsaktivitet.
Nu sker samling kl. 19.00 den 24:e september eller så snart därefter som möjligt.
Boende ordnas i Sundsvall och mötet fortsätter med en heldag fredagen den 25
september 2015.

Sekreterare

Göran Fjellström
Samordnare
Justeras

Sten-Ove Danielsson
Ordförande

Mikael Löthstam
Hudiksvalls kommun
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Deltagare
Förtroendevalda

Caroline Schmidt
Mikael Löthstam
Amanda Lind
Anders Gäfvert
Stig Eng
Tor Tolander
Peder Björk
Bodil Hansson

Hudiksvalls kommun
Hudiksvalls kommun
Härnösand kommun
Härnösands kommun
Nordanstigs kommun
Nordanstigs kommun
Sundsvalls kommun
Sundsvalls kommun

Jörgen Berglund
Stefan Dalin
Tony Andersson
Sten-Ove Danielsson
Åke Nyhlen

Sundsvalls kommun
Timrå kommun
Timrå kommun
Ånge kommun
Ånge kommun

Tjänstemän

Uno Jonsson
Fredrik Pahlberg

Härnösands kommun
Nordanstigs kommun

Stefan Söderlund
Stig Fagerström
Stefan Wallsten
Göran Fjellström
Alexandra Olsson

Sundsvalls kommun
Timrå kommun
Ånge kommun
Samordnare
Kommunikatör

Föredragande

Petter Ekman
Mats Ullmar
Anneli Kuusisto

Sundsvalls kommun, ärende 7 och 8
Bio Business Arena, ärende 10
Härnösands kommun, ärende 10
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