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Protokoll Sundsvallsregionen
Datum

Onsdag den 7 maj 2014

Tid

Kl. 09.45 - 15.00

Plats

ACREO – fiberoptiskt forskningsinstitut, Håstaholmen 4,
Hudiksvall

Deltagare

Se bilaga

1

Inledning
Caroline Schmidt hälsar välkommen till Hudiksvall. Bengt Friberg
redogör för bakgrunden till Fiber Optic Valley varefter Åsa Claesson VD
för Acreo berättar om verksamheten. Sten-Ove Danielsson går därefter
igenom föregående protokoll vilket läggs till handlingarna.
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Samordnarens rapport
Göran Fjellström redovisar arbetsläget och aktuella frågor. Ny hemsida
är skapad för Sundsvallsregionen som öppnas denna dag. Han berör även
bland annat föredrag för Sundsvalls kommunstyrelse och Ånges
kommunfullmäktige, sondering om projektstöd hos länsstyrelse,
Skapande av kommunikationsplan och en snabb och bra aktivitet kring
TV 4 neddragningsplaner.
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Tema Kompetensförsörjning
Göran Fjellström inleder med beskrivning av helhetsbilden som bland
annat innebär att vi går mot en allt tuffare konkurrens om människor och
kompetens i landet. Malgorzata Hammarberg redogör för möjligheter
kopplade till vuxenutbildning och möjligheter med yrkeshögskolor samt
behovet av ökat intresse för universitetsutbildning.
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Svenskt Näringsliv om prioriteringar
Svenskt Näringslivs representanter i Gävleborg och Västernorrland har
fått frågan om vad som de anser vara viktigast för en god utveckling och
redovisar sin syn på behov av insatser.
Man trycker sammanfattningsvis på behovet av företagsamma människor
och framförallt på ökad samverkan mellan skola och näringsliv.
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Fackförbundet Vision om prioriteringar
Fackförbundet Vision ger sin bild av prioriteringsbehov framförallt med
koppling till kommunerna som arbetsgivare. Man lyfter fram behovet av
att ge en positiv bild hos unga människor och lyfter bland annat fram fyra
punkter för kommunerna som arbetsgivare. Dessa är marknadsföring, bra
introduktion, bra villkor och vikten av ett gott ledarskap.
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Företagsutbildarna som gott exempel
Företagsutbildarna är en mäklarfunktion för näringslivet där man samsas
om Kompetensutveckling/utbildningar. Man har bjudits in som gott
exempel på samverkan kring kompetensfrågor. Organisatoriskt är man en
ekonomisk förening. Man är 130 medlemsföretag med cirka 15 000
anställda varvid Hudiksvalls kommun är ett av företagen.
Företagsutbildarna köper i sin tur in skräddarsydda utbildningar från
konsulter. En ”bonusfördel” blir den lokala förankringen bland
deltagarna i utbildningar.
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Rekryterings- och medflyttarprojekt
Rekryterings- och Medflyttarprojektet ägs och drivs av Hudiksvalls
näringslivsbolag. Syftet är att rekrytera svårrekryterad arbetskraft samt
även att kunna hjälpa medflyttare att få en bra total situation, både att
kunna få ett arbete men även totalt för familjen.

Sundsvallsregionen

8

3 (4)

Kommunikationsplan för Sundsvallsregionen
Camilla Nilzen och Lina Andersson redovisar ett förslag till
kommunikationsplan för Sundsvallsregionen för i första hand år 2014
men även med utblick framåt. Camilla Nilzen berättar dessutom om
innebörden av begreppet platsvarumärke, där ett huvudbudskap är att
värderingen sitter i betraktarens öga.
Beslut

• Presenterat förslag till kommunikationsplan med rekrytering av

deltidsresurs för genomförandet godkännes inom ramen för anvisade
medel 2014.

•

Noteras vikten av att alla kommuner aktivt bidrar till information om
Sundsvallsregionen på sin hemmaplan. Kommunledningarna tar
ansvar för denna prioritering.

9

Kustbevakningens befarande nedskärningar
Överenskommes om att yttrande ska ske som protest mot de befarade och
aviserade nedskärningarna. Noteras att ärendet behandlats i Gävleborg.
Beslut
•

Förslag till yttrande från Sundsvallsregionen utarbetas av
Stefan Söderlund till den politiska Ledningsgruppen.

•

Anders Gäfvert bevakar att yttrande även sker från Kommunförbundet i Västernorrland.

Justeras

Sten-Ove Danielsson
Ordförande

Göran Fjellström
Sekreterare

Tony Andersson
Oppositionsråd Timrå kommun
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Deltagare
Förtroendevalda
Caroline Schmidt
Mikael Löthstam
Anders Gäfvert
Monica Ohlsson
Per-Ola Wadin
Jörgen Berglund
Jan-Christer Jonsson
Tony Andersson
Sten-Ove Danielsson

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

Tjänstemän
Bengt Friberg
Mona Franzén-Lundin
Stefan Söderlund
Stig Fagerström
Sara Jonsson
Göran Fjellström

Hudiksvalls kommun
Nordanstigs kommun
Sundsvalls kommun
Timrå kommun
Ånge kommun
Samordnare

Föredragande
Malgorzata Hammarberg
Anna Hedensjö-Johansson
Lotta Pettersson
Suzanne Florholmen
Jeanette Forss
Gunnar Klefbom
Anna Gustavsson
Camilla Nilzén
Lina Andersson

Regionala Kompetensrådet/ansvarig
vuxenutbildning och integration Ånge kommun
Svenskt Näringsliv, Västernorrland
Svenskt Näringsliv, Gävleborg
Fackförbundet Vision, ordförande Timrå
Fackförbundet Vision, verksamhetschef Centret
Sundsvall
VD Företagsutbildarna
Rekryterings- och medflyttarprojektet
Sundsvalls kommun
Sundsvalls kommun

