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Protokoll Sundsvallsregionen 

Datum Onsdag den 1 oktober 2014 

Tid  Kl. 09.30 – 14.45 

Plats  Söråkers Folkets Hus, Folketshusvägen 4, Söråker  

Deltagare Se deltagarförteckning nedan 

 

1 Inledning  

Eva Lindstrand hälsar välkommen till Söråker. Representanter för Folkets 
Hus i Söråker berättar om sin spännande och framgångsrika verksamhet. Två 
ärenden läggs till på dagens ärendelista. Därefter går Sten-Ove Danielsson 
igenom föregående mötes protokoll som läggs till handlingarna.  

 

2 Aktuellt i kommunerna  

Redovisning sker kommunvis om situationen i kommunerna företrädesvis om 
det politiska läget efter valet. Fråga lyfts också kring den djupt 
otillfredsställande situation som råder för kommunerna avseende 
migrationsverkets hantering kring flyktingmottagande, se vidare ny punkt 7 
nedan. 
 

3 Samordnarens rapport 

 Läget i projektuppdraget 2014 
 Möten med kommunchefer, näringslivschefer m.m. 
 Utbyte med Umeåregionen samt Familjen Helsingborg (Skånenordväst), 

med deras vägval och några goda exempel att ta tillvara från dem. 
 Utkast modell för verksamhetsplan. Uppmanar till inspel från deltagarna 

inför 2015  och noterar att kommuncheferna arbetar med detta bl.a. 
heldag den 23 oktober. 

 Samverkan genom samverkansavtal eller bildande av ideell förening. Här 
ska ett förslag till samarbetsavtal presenteras vid regionmötet den 12 
december. 

 Alexandra Olsson redovisar arbetsläget avseende den 
kommunikationsplan som finns för 2014. 
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4 Tema Näringslivsfrågor: Timrå kommun 
informerar 

Timrå kommun bedriver ett framgångsrikt arbete i näringslivsfrågor. Man 
redovisar inriktningen i sitt arbete och trycker på det man anser vara 
”nyckelingredienser”. Lars Holm från Företagarna ger därefter sin 
kompletterande bild av samarbetet med Timrå kommun. 

 

5 Tema Näringslivsfrågor: Pågående och möjlig 
samverkan inom Sundsvallsregionen 

Näringslivsansvariga för kommunerna i Sundsvallsregionen redovisar dels 
sitt eget arbete med näringslivsfrågor, dels pågående samarbeten och 
dessutom vad man anser bör kunna göras för att förstärka den politiska 
visionen och målet med samarbetet. Noteras att samarbete redan pågår och 
ytterligare steg bör kunna tas. Detta kommer att behandlas i den verksamhets-
plan som ska utarbetas för 2015.  

 

6 Utblick mot år 2015 

Göran Fjellström informerar sammanfattningsvis om följande arbets-
inriktning inför 2015: Förslag till samarbetsavtal och en verksamhets-
planemodell med ansvariga kommuner upprättas. Ekonomiskt budgeteras för 
4 kr/invånare vilket är oförändrad nivå. Den Politiska Ledningsgruppen 
benämns styrelse in fortsättningen. Ordförande inom kommunchefsgruppen 
är utsedd. För 2015 är Stefan Söderlund, Sundsvalls kommun utsedd till 
detta. 

 

7 Skrivelse till SKL om Migrationsverkets 
bristande agerande - flyktingmottagning 

Stor frustration uttrycks avseende den situation som uppkommer för 
kommunerna i samband med etablering av tillfälliga asylboenden. 
Anledningen är bland annat Migrationsverkets mycket otillfredsställande 
agerande både vad avser kommunikation med berörda kommuner och de helt 
otillräckliga resurser man går in med vad avser personal m.m. 
Beslut: 
SKL ska tillskrivas med uppmaning att agera för att nå en förbättring. 
Kommuncheferna ges i uppdrag att upprätta ett förslag till skrivelse med 
kopia till Migrationsverket. Eventuell samordning med övriga kommuner i 
Västernorrland och Gävleborg välkomnas. 
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8 Protest mot Trafikverkets planer på 
nedläggning av Trafikledningscentraler 

Trafikverket planerar för mycket drastiska och svårförståeliga neddragningar 
avseende Trafikcentraler varvid bl.a. Ånges nya trafikcentral skulle drabbas. 
Skrivelse är utsänd till ledamöterna före sammanträdet i ärendet. 
Beslut: 
Sundsvallsregionens 6 kommuner ställer sig bakom Ånge kommuns m.fl. 
kraftiga invändningar i denna fråga. 

 

9 Uppvaktning av Trafikverket avseende ny E4 
dragning Gnarp - Harmånger 

 
Trafikverkets planer för ny E4 dragning mellan Gnarp och Harmånger 
kommer att både försvåra och fördyra kommande upprustning av 
Ostkustbanan vilket är mycket olyckligt.  
Beslut: 
Med Fred Nilsson som samordnare genomförs en uppvaktning av trafikverket 
med deltagande av Härnösands, Sundsvalls och Nordanstigs kommun. 
Noteras därvid att samtliga 6 kommuner i Sundsvallsregionen ställer sig 
bakom uppvaktningen för att nå en bättre lösning. 

 

10 Ekonomiska villkor vid övertagande av 
Midlanda flygplats 

När Timrå och Sundsvalls kommuner övertog ägaransvaret för Midlanda 
flygplats ansågs det ha gjorts för sent varför man kom att straffas 
ekonomiskt. Detta bör ändras och full kompensation ges till de drabbade 
kommunerna. 
Beslut: 
Timrå och Sundsvalls kommuner gör en gemensam skrivning i ärendet vilken 
till fullo stöds av samtliga 6 kommuner i Sundsvallsregionen. 
 
Sekreterare 
 
 
Göran Fjellström 
Samordnare 
 
Justeras 
 
 
Sten-Ove Danielsson Ewa Lindstrand 
Ordförande Timrå kommun 
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Deltagare 

Förtroendevalda 
Caroline Schmidt Hudiksvalls kommun 
Mikael Löthstam Hudiksvalls kommun 
Fred Nilsson Härnösand kommun 
Anders Gäfvert Härnösands kommun 
Monica Ohlsson Nordanstigs kommun 
Stig Eng Nordanstigs kommun 
Per-Ola Wadin Nordanstigs kommun 
Jörgen Berglund Sundsvalls kommun 
Peder Björk Sundsvalls kommun 
Lars Persson Sundsvalls kommun 
Ewa Lindstrand Timrå kommun 
Jan-Christer Jonsson Timrå kommun 
Tony Andersson Timrå kommun 
Sten-Ove Danielsson Ånge kommun 
Hans-Erik Beck Ånge kommun 

Tjänstemän 
Bengt Friberg Hudiksvalls kommun 
Sofia Pettersson Härnösands kommun 
Fredrik Pahlberg Nordanstigs kommun 
Stefan Söderlund Sundsvalls kommun 
Stig Fagerström Timrå kommun 
Sara Jonsson Ånge kommun 
Göran Fjellström Samordnare 
Alexandra Olsson Kommunikatör 

 

Föredragande 

Mattias Durnik Hudiksvalls kommun, punkt 4, 5 
Uno Jonsson Härnösands kommun, punkt 4, 5 
Anita Öberg Sundsvalls kommun, punkt 4, 5 
Håkan Strömkvist Timrå kommun, punkt 4, 5 
Tommy Eriksson Ånge kommun, punkt 4, 5 
Lars Holm Företagarna i Timrå, punkt 4 
Christina Englund Stadsarkitekt, Nordanstigs kommun, punkt 8 
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