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Protokoll Sundsvallsregionens styrelse
Datum

Fredag den 23 september 2016

Tid

Kl. 08.30-14.30

Plats

Hotell Södra Berget, Sundsvall

Deltagare

Se deltagarförteckning nedan

1

Inledning

Ordförande Sten-Ove Danielsson hälsar välkommen. Det gemensamma
deltagandet i gårdagkvällens Sundsvalls Business Award kändes bra.
Genomgång sker därefter av föregående protokoll 2016-06-01.

2

Aktuellt i kommunerna

Respektive kommun redovisar läget på hemmaplan för de andra.

3

Val av justerare

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

4

Samordnarens verksamhetsrapport

Göran Fjellström berör bl.a. följande punkter:







5

Sundsvallsregionens befolkningsutveckling (första halvåret +660 personer).
Verksamhetsplanens struktur med huvud- och underrubriker,
drivningsansvariga, anmälan om ev. ej deltagande i vissa fall,
nyanseringsblanketter som förtydligar uppdrag m.m.
Trainee gruppens flyttning av arrangemang, (samt anbud som lockar
dem).
Näringslivschefernas gemensamma deltagande i Stockholm denna vecka.
Kommunchefernas möte den 26 augusti.
Egen avslutande reflexion: Ni är rätt ute i ert samarbete, se bl.a.
”Syftesparagrafen” i samarbetsavtalet.

Information - Gemensamt Biogasbolag mellan tre
kommuner

VD Torbjörn Stark redovisar arbetet i det gemensamma bolaget ägt av
Hudiksvalls, Sundsvalls och Östersund kommuner samt bakgrunden till
satsningen. En nyckelfråga är att nå upp till en godtagbar volym. Slutrapport

Sundsvallsregionens styrelse

PROTOKOLL

2 (4)

2016-09-23

ska lämnas i februari 2017 och separata besök sker ut till kommunerna.
Torbjörns PP-serie bifogas till protokollet.

6

Rekrytering av ny samordnare för Sundsvallsregionen

För nuvarande Samordnare Göran Fjellström är detta sista styrelsemötet.
Kommuncheferna har haft i uppdrag att sondera efterträdare. Flera möjliga
kandidater nämns. En lösning brådskar, därför nämns både kort- och
långsiktiga alternativ.
Beslut:
Bemyndigas till Peder Björk, Mikael Löthstam och Stefan Söderlund att för
styrelsens företrädare möta och bedöma aktuella kandidater snarast i den mån
detta känns aktuellt.
Har någon speciella förslag till kravprofil ska detta skickas till Göran
Fjellström inom en vecka, för omgående spridning till övriga.

7

Verksamhetsplan 2016 - Drivningsansvarigas rapport

Respektive drivningsansvarig kommun redovisar aktuellt läge i innevarande
verksamhetsplan.
PP-serie med punktvis beskrivningar bifogas protokollet.

8

Hållbar tillväxt Sundsvallsregionen

EvaMarie Tyberg, Sundsvalls kommun, redovisar utvecklingen i ett antal
strategiska frågor. Detta är bl.a. en del i den långsiktiga utvecklingsplan –
Hållbar tillväxt som Sundsvalls kommun arbetar med och som nått halvvägs.
Noteras bland flera nyckelfrågor att kompetensförsörjning är oerhört viktig
faktor för regionens utveckling.

9

Workshop- medskick strategier/prioriteringar inför
2017 samt om 5 år

Grupparbete sker kring rubricerade frågeställningar som bidrag inför
kommunchefernas beredning av verksamhetsplan för 2017.
Bifogas minnesanteckningar i fil till protokollet.
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10

Ostkustbanans dragning genom Hudiksvall

Hudiksvalls kommun har skriftligt redovisat sitt ställningstagande i rubricerade
fråga för övriga.
Styrelsen beslutar:
Ställa sig bakom Hudiksvalls kommuns prioritering innebärande att sträckningen
bör gå genom staden Hudiksvall. Uppdras till ordförande StenOve Danielsson att
underteckna skrivelse i ärendet.

11

Nästa möte

Nästa möte sker den 12 december 2016 i Härnösand.

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
Fred Nilsson
Härnösands kommun
Karin Frejarö
Härnösands kommun
Stig Eng
Nordanstigs kommun
Tor Tolander
Nordanstigs kommun
Peder Björk
Sundsvalls kommun
Bodil Hansson
Sundsvalls kommun
Jörgen Berglund
Sundsvalls kommun
Sten-Ove Danielsson
Ånge kommun
Åke Nylén
Ånge kommun
Kjell Grip
Ånge kommun
Tjänstemän
Stefan Söderlund
Bengt Friberg
Fredrik Pahlberg
Stefan Wallsten
Mona Backlund
Göran Fjellström
Alexandra Olsson

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

Föredragande
Torbjörn Stark

VD Biogasbolaget (videolänk)

EvaMarie Tyberg
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