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Protokoll Sundsvallsregionens styrelse 

Datum Fredagen den 27 november 2015 

Tid  Kl. 09.30- 15.00 

Plats Parkhyddan i Hudiksvall 

Deltagare Se deltagarförteckning nedan 

 

1 Inledning  
Ordförande Sten-Ove Danielsson hälsar välkommen. Genomgång sker av 
föregående protokoll 2015-09-24—25. 

2 Aktuellt i kommunerna  
Respektive kommun redovisar läget på hemmaplan för de andra. Det stora 
flyktingmottagandet och dess konsekvenser är gemensam fråga som 
dominerar. 

3 Val av justerare 
Tor Tolander, Nordanstigs kommun, väljs att tillsammans med ordförande 
justera dagens protokoll. 

4 Samordnarens verksamhetsrapport 
Göran Fjellström berör bl.a. följande punkter: 
 
• Skapandet av en verksamhetsrapport för 2015 års verksamhet. Bra 

möjlighet att använda som del av informationen om Sundsvallsregionen, 
inte minst brett i egna organisationerna. 

• Verksamhetsplan för 2016. 
• Erbjudande om regionkarta för tillgänglig mark, lokaler m.m. 
• Befolkningsutvecklingen kvartal 3 innevarande år. 
• Trainee gruppens gemensamma rapporter, aktuella ämnen. 
• Statens lokalisering av egen verksamhet: Kontakt med Statskontoret om 

dess utredning. Redovisning av hur deras  upplägg är gjort. Avser 14 
myndigheter och planeras skapas framtida alternativa scenarios bl.a. 

• Informationer och informationsmaterial. Medverkan skett bl. a. vid 
företagarfrukost i Ånge kommun, visas även broschyrmaterial som 
skapats inför Brysselresa för Sundsvalls kommun. Uppmaning: Kontakta 
Alexandra Olsson om ni behöver material av något slag. 

• Botnia Atlantica. God tillgång på medel, finns utsedda kontaktpunkter 
och ett bra sekretariat, se hemsida. 
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5 Hur svårt kan det vara? - Ungdomar och 
arbetsmarknadsinsatser 

Bente Sandström, Nordanstigs kommun redogör för en framgångsrik 
ungdomssatsning. Viktigt med  samarbete med Företagarförening och 
Näringslivsråd. Andelen arbetslösa ungdomar 18-24 år är nu klart lägst i 
Gävleborg. (Fil bifogas med hennes PP-serie). 

6 Gränsöverskridande kollektivtrafik mellan 
Västernorrland och Gävleborg 

De två Kollektivtrafikmyndigheterna medverkar. De har fått fråga att 
redovisa: Vad behöver göras för att vi ska uppnå ett riktigt bra resande 
mellan våra län för både boende i Västernorrland och boende i Gävleborg. 
Noteras att samarbetet varit glest tidigare. Vissa förbättringar sker inför 2016. 
Under debatten lyfts frågor om olikheten i  biljettsystem, trafikutbud, avtal 
om nyttjande av SJ-tåg, brist på anvisade medel hittills i Västernorrland m.m. 
Noteras att politiskt agerande krävs. Även i  Regionala samverkansrådet i 
Västernorrland bör  utvecklingspotentialen med en förbättring  lyftas.. 
 
Beslut 
1. En politisk grupp bildas för att nå förbättringar. Gruppen består av 

Monica Olsson, Nordanstig (sammankallande), Hans Forsberg, 
Sundsvalls kommun, Mikael Löthman, Hudiksvalls kommun samt Stefan 
Dalin, Timrå kommun. 

2. En konkret fråga kring tillgänglighet för gävleborgsresenärer att åka på 
stadsbussar i Sundsvall tar Sundsvalls kommun på sig att hantera. 

7 Sundsvallsregionens verksamhetsplan 2015 - 
rapporter om arbetsläget 

Korta rapporter. Bland annat från Stefan Söderlund som redogör för 
arbetsläget i några av pågående uppdrag kring kompetensutveckling för att nå 
till ett stärkt ledarskap i kommunerna. 

8 Sundsvallsregionens verksamhetsplan för 2016 
Utskickat förslag till verksamhetsplan 2016 gås igenom. Tidigare beredning 
har skett av kommuncheferna. 
 
Huvudinriktningar: 
Kompetensförsörjning, näringslivs- och destinationsutveckling, trafikering 
och infrastruktur samt utveckling av samarbetet. 
 
Respektive kommun redovisar helt kort viktiga initiativ som sker kopplat till 
fisketurism i egna kommunen. Nulägesanalys ska göras kring detta  enligt 
liggande förslag. 
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Styrelsen förordar att komplettering sker med den punkt som i förslaget 
ligger utanför förslagstexten och handlar om ökad integration för stärkt 
arbetsmarknad. Här vill man se kunskapsöverföring bland annat genom ett 
utbyte av goda exempel. 
 
Beslut 
Styrelsen beslutar att anta förslag till verksamhetsplan för 2016 med 
komplettering enligt ovan. Uppdras därmed till Kommuncheferna att 
komplettera med drivningsansvariga kommuner där sådana saknas. 

9 Sammanträdesdatum för Styrelsen 2016 
Beslut 
Styrelsen sammanträder enligt följande: Den 12 februari, den 1 juni, den 16 
september och den 9 december 2016. 

10 Nästa möte 
Nästa möte sker den 12 februari 2016. Om rotation sker mellan kommunerna 
utan förändring står Timrå kommun i tur att vara värd. 
 
 
Sekreterare 
 
 
Göran Fjellström 
Samordnare 
 
Justeras 
 
 
Sten-Ove Danielsson Tor Tolander 
Ordförande Nordanstigs kommun 
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Deltagare 
Förtroendevalda 
Caroline Schmidt  Hudiksvalls kommun 
Mikael Löthstam  Hudiksvalls kommun 
Majvor Westberg-Jonsson Hudiksvalls kommun 
Anders Gäfvert  Härnösands kommun 
Monica Ohlsson  Nordanstigs kommun 
Stig Eng  Nordanstigs 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 
Åke Nylén  Ånge kommun 
Kjell Grip  Ånge kommun 
Tjänstemän 
Stefan Söderlund  Sundsvalls kommun 
Eva Fors  Nordanstigs kommun 
Göran Fjellström  Samordnare 
Alexandra Olsson  Kommunikatör 
Föredragande 
Bente Sandström  Nordanstigs kommun 
Andreas Eriksson  Kollektivtrafikmyndigheten Gävleborg 
Henrik Strömgren  Kollektivtrafikmyndigheten Gävleborg 
Karin Jansson  Kollektivtrafikmyndigheten Gävleborg 
Sten-Olof Berg  Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland 
Stefan Välijeesiö  Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland 
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