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Protokoll Sundsvallsregionens styrelse 

Datum Fredag den 12 februari  2016 

Tid  Kl. 10.00- 14.30 

Plats Söråkers Folkets Hus 

Deltagare Se deltagarförteckning nedan 

 

1 SCA:s expansion och investering på Östrands 
industriområde 

Platschef Ingela Ekebro och projektchef Håkan Vänglund berättar om den stora 

investering som sker i Timrå. Beräknas till hela 7,8 miljarder kronor.  

Projektet som redan startat ska vara klart under 2018 och påverkar hela 

Regionen positivt. 

2 Inledning  

Ordförande Sten-Ove Danielsson hälsar välkommen. Genomgång sker av 

föregående protokoll 2015-11-27. Eva Lindstrand berättar om Timrå och 

delar ut ”minnespåsar” till deltagarna. 

3 Aktuellt i kommunerna  

Respektive kommun redovisar läget på hemmaplan för de andra. 

4 Val av justerare 

Eva Lindstrand väljs att tillsammans med ordförande justera dagens 

protokoll. 

5 Samordnarens verksamhetsrapport 

Göran Fjellström berör bl.a. följande punkter: 

 

 Ny regionkarta skapad visande tillgängliga lokaler, fastigheter mm. 

Ligger på hemsidan och kan även användas fritt av kommunerna. 

 Årsredovisning för 2015 framtagen. Viss statistik inväntas nu. Sprids i 

slutet av februari. 

 Verksamhetsplanen. Modell framtagen för konkretisering av roller och 

hur arbetet ska bedrivas under året. Exempel visas. 

 Arbetspendlingen mellan kommunerna har ökat sedan samarbetet inletts 

med cirka  10%. 

 Traineegruppen inbjuder till seminarie den 14 oktober 2016. 

 Alexandra kommer att förändra/utveckla hemsidan sundsvallsregionen.se  

 .Kommunchefsmötets innehåll den 15 januari kommenteras. 



 
Sundsvallsregionens styrelse PROTOKOLL  2 (4) 
  
 2016-02-12 
 

 

    
  

 

 

 

 

 

 

 

6 Byte av datum för septembermötet 2016 

Styrelsemötet den 16 september flyttas till kvällen den 22 september (start kl 

17.00)  och heldag den 23 september.  

Därmed samordnas det med Sundsvalls Business Award under kvällen den 

22 september på samma sätt som 2015.  

6 E-samverkansprojektet nuläge, syfte och möjligheter 

Projektledaren Niklas Rahm berättar om projektet och dess ambitioner. 

Noteras att Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner nu är inbjudna för 

deltagande i enlighet med årets verksamhetsplan.  

PP-bilder som redovisas och som visar projektets innehåll skickas ut separat 

till styrelsen efter mötet. 

 

7 Härnösands arbete med mottagning och etablering- 
nyanlända 

Fred Nilsson berättar om Härnösands kommuns arbete med mottagning och 

etablering för nyanlända. 

 Stora förändringar görs avseende bland annat ändrade roller i organisationen 

och utbildningsinsatser mm. 

PP-bilder som djupare visar arbetets inriktning skickas ut separat till styrelsen 

efter mötet. 

 

Styrelsen uttalar att man ser fram emot fler intressanta exempel på aktiviteter 

inom alla verksamhetsområden från Sundsvallsregionens kommuner. Skicka 

gärna goda exempel till Samordnaren för spridning till övriga kommuner den 

vägen.    

8 Verksamhetsplanen 2016  -avstämning 

Vad avser övriga delar av verksamhetsplanen för 2016 ges rapporter bland 

annat om att Hudiksvall nu beslutat om samarbete kring inflyttningsfrågor  

utifrån Sundsvalls modellen och att den politiska arbetsgruppen för  bättre 

länsöverskridande trafik haft ett första möte. 

 När det gället ledarutveckling sker konkreta gemensamma aktiviteter mellan 

3-4 kommuner under detta år samtidigt som ett mera sammanhållet 

utvecklingsprogram tas fram inför 2017. 
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9 Nästa möte 

Nästa möte sker onsdag den 1 juni 2016. Enligt det löpande schemat står 

Nordanstigs kommun i tur att vara värd för detta. 

 

 

 

Sekreterare 

 

 

Göran Fjellström 

Samordnare 

 

 

Justeras 

 

 

Sten-Ove Danielsson Eva Lindstrand 

Ordförande Timrå  kommun 
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Deltagare 

Förtroendevalda 

Mikael Löthstam  Hudiksvalls kommun 

Majvor Westberg-Jonsson Hudiksvalls kommun 

Fred Nilsson                      Härnösands kommun 

Anders Gäfvert  Härnösands kommun 

Tor Tolander  Nordanstigs kommun 

Peder Björk  Sundsvalls kommun 

Jörgen Berglund  Sundsvalls kommun 

Ewa Lindstrand  Timrå kommun 

Tony Andersson  Timrå kommun 

Sten-Ove Danielsson  Ånge kommun 

Kjell Grip  Ånge kommun 

Tjänstemän 

Stefan Söderlund Sundsvalls kommun 

Mona Backlund Timrå kommun 

Bengt Friberg Hudiksvalls kommun 

Stefan Wallsten Ånge kommun 

Yvonne Westerlund Timrå kommun 

Göran Fjellström  Samordnare 

Alexandra Olsson  Kommunikatör 

Föredragande 

Ingela Ekebro, SCA 

Håkan Wänglund, SCA 

Niklas Rahm E-samverkans projektledare 

 


