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Protokoll Sundsvallsregionen 2014-03-18--19 

 

Plats: Hotell Södra Berget, Sundsvall 
 

Närvarande: Se bilaga 

 

1. Inledning 

Sten-Ove Danielsson hälsar välkommen. 

 

2. Föregående minnesanteckningar 

Föregående minnesanteckningar 2013-12-09 läggs till handlingarna. 

 

3. Samordnarens rapport om genomförda möten i kommunerna 
samt arbetsläget 

Nye samordnaren Göran Fjellström redovisar dels egna slutsatser kring 
utvecklingen och behovet av denna typ av samarbete och dels vad som 
framkommit under besök hos de enskilda kommunledningarna. Samarbetet 
ger ökad styrka i hård omvärldskonkurrens. 

De ämnesområden som har lyfts fram grupperas under 6 rubriker. 
Prioritering sker under ärende 6 nedan. 

 

4. Förtydligande om Sundsvallsregionens arbetsformer 

Följande förtydliganden sker. 

 Strukturen i arbetet ska i huvudsak följa det PM som redovisades av 
Kommuncheferna i septembermötet 2013. Detta innebär bland annat 
att arbetet konkretiseras genom en årlig verksamhetsplanering. 

 I samarbetet är det naturligt att alla kommuner inte alltid måste delta i 
alla frågor.  

  En öppenhet ska råda för att grannkommuner till Sundsvallsregionen 
ska kunna delta vid möten genom s.k. observationsplatser. 
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5. Antagande av Vision med ”Sex vägar till Framgång” 

Genomgång sker av den Vision som är antagen av kommunerna 
gemensamt. Efter givande diskussion beslutas om en korrigering av 
avslutande avsnittet ”Fem vägar till Framgång”.  

Beslut: 

 Visionen godkänns i befintlig utformning. 

 Punkt 4 i ”Fem vägar till Framgång” kompletteras till följande: 

”Ett näringsliv och en offentlig sektor med goda möjligheter till forskning, 
innovation och utveckling samt kompetensförsörjning”. 

En ny punkt 6 läggs dessutom till: 

En kompetent offentlig verksamhet som skapar goda förutsättningar för 
människor och företagande genom kvalitativa välfärdstjänster som 
exempelvis ett väl fungerande utbildningssystem. 

 

6. Prioritering av arbetet under 2014 och 2015 

Utifrån det som framkommit under den kommunvisa kommunlednings-
dialogen behöver prioriteringar göras. Vad bedöms för närvarande vara 
mest prioriterade områden? Efter diskussioner prioriteras följande: 

Beslut: 

 Kompetensförsörjning, vilket också ska vara huvudtema vid 
nästkommande regionmöte. Representanter från Näringslivs- och 
Arbetstagarorganisationer bjuds in för att ge sin bild. 

 Påverkan av beslutsfattare samt att Sundsvallsregionen måste bli 
mera känd både som begrepp och till innehåll. Kommunikations-
planering se ärende 7 nedan. 

 

7. Informations - och påverkans insatser 

Medias täckning i denna region är geografiskt splittrad. Diskuteras nyttan 
av att en samlad bild ges av vad som sker i alla kommuner samt av 
behovet av en professionellt utarbetad kommunikationsplan.  

Beslut:  

Uppdras till kommuncheferna att arbeta fram ett förslag till 
Kommunikationsplan för redovisning vid mötet den 7 maj. 
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8. Initiativ kring ökat resande över länsgränsen 

Idag saknas bra förbindelser för arbetspendling över länsgränsen, 
framförallt från Sundsvall och söderut. Kollektivtrafikmyndigheterna har 
idag även olika biljettsystem.  

Noteras att dialog pågår mellan landstingen om bland annat 
kostnadsfördelningar. Ett projekt är påbörjat som berör pendlingen på 
sträckan. Projektets namn; ”Den attraktiva regionen”. Initiativtagare är 
Trafikverket och representanter finns med från flera av 
sundsvallsregionens kommuner. 

 

9.  Mötesplan för året 2014 

Beslutas följande: 

Onsdag 7 maj i Hudiksvall, redan beslutat tidigare. Huvudtema blir 
kompetensförsörjning. 

Onsdag 1 oktober i Timrå kl. 9.00-15.00. Huvudtema näringslivsfrågor. 

Fredag 12 december i Nordanstig kl. 9.00-15.00. 

 

10.  Övriga frågor 

Bland en rad frågor som diskuteras överenskommes om att agera 
gemensamt för att motverka kraftiga nedskärningar inom 
Kustbevakningen. Förslag kommer att presenteras av Fred Nilsson. 

Tips ges av Eva Lindstrand om möjligheten till samverkan avseende 
socialtjänstjour mellan kommuner inom Sundsvallsregionen. Mottogs mycket 
positivt, bör väckas på hemmaplan av de kommuner som har detta behov. 

 

Justeras 

 

Sten-Ove Danielsson  Fred Nilsson 
Ks ordförande  Ks ordförande  
Ånge kommun  Härnösands kommun 

 

 
Göran Fjellström 
Sekreterare 
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Deltagare 
 
Förtroendevalda 
 

Hudiksvalls kommun Caroline Schmidt 

 Mikael Löthstam  

Härnösands kommun Fred Nilsson 

 Anders Gäfvert 

Nordanstig kommun Monica Olsson 

 Stig Eng 

 Håkan Larsson 

Sundsvalls kommun Jörgen Berglund 

 Lars Persson 

 Peder Björk 

Timrå kommun Ewa Lindstrand 

 Jan-Christer Jonsson 

 Tony Andersson 

Ånge kommun Sten-Ove Danielsson 

 Hans-Erik Bäck  
 
Tjänstemän 
 

Hudiksvalls kommun Bengt Friberg 

Härnösands kommun Sofia Pettersson, dag 1 kl. 13.00-15.30 

Sundsvalls kommun Stefan Söderlund 

Timrå kommun Stig Fagerström 

Ånge kommun Göran Fjellström 
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