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Protokoll Sundsvallsregionens styrelse
Datum

fredagen den 19 maj 2017

Tid

kl. 10.00 - 15.00

Plats

Kommunhuset i Hudiksvall, Guldsmeden plan 4, A-salen

Deltagare

Se deltagarförteckning nedan

1

Inledning

Ordförande Sten-Ove Danielsson hälsar välkommen. Genomgång sker
därefter av föregående protokoll 2016-12-14.

2

Aktuellt i kommunerna

Respektive kommun redovisar läget på hemmaplan för de andra.

3

Val av justerare

Peder Björk, Sundsvall, väljs att tillsammans med ordförande justera dagens
protokoll.

4






Verksamhetsplan, rapport från drivningsansvariga
Traineeprogrammet: 15-16 deltagare behöver vara med vid varje omgång
för att ekonomin ska gå ihop. Förra året slutade flera traineer innan
programtiden var över och började arbeta i andra kommuner/offentlig
verksamhet. Nu till nästa omgång av programmet så visade det sig att det
bara finns sju platser som ska tillsättas. Kostnadskalkylen fungerar då
inte. Dessutom slutar samordnaren. Vi behöver en time-out för att ta nya
tag. Målsättningen är att programmet inte ska läggas ner men modellen
behöver modifieras så att traineerna kan stanna i våra kommuner även
efter programtiden. Fördel att tidigt gå in och meddela om eventuell
anställning.
Ledarförsörjning: Pågående, våra kommuner har egna program men
regionen har fått ihop ett gemensamt basupplägg. Det omfattar 9
gemensamma dagar med olika inslag. De fysiska samlingarna har skett i
Sundsvall eller Hudik. Programmet gäller främst nya ledare. Genom ett
gemensamt utbildningsupplägg så kan de mindre kommunerna med färre
nya chefer snabbt komma i kontakt med ett utbildningsprogram, vilket är
positivt.
Inflyttningslots: Ett pågående samarbete samt en anställd funktion,
medflyttarservice. Det finns mer att göra eftersom inte fler kommuner än
Sundsvall och Hudiksvall är deltagande i dagsläget.
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Årshjul för etableringar: Fredrik (Nordanstig) berättar att de haft en
aktivitet kring södra Sveriges sportlovsvecka, raggat lärare i Hassela och
en potentiell återkommande aktivitet. Inget annat återrapporterat.
Fisketurismen: Fishing in the middle of Sweden bra och igång, svårt att få
draghjälp av Ringar på Vattnet. Har stora kontaktnät mot fiskeintresserade från hela världen.
Smultronställen: ingen fart just nu. Regionen är nyfiken på ett gemensamt
säljmaterial.
Länsöverskridande trafik: Har svårt att samlas och samordna
arbetsgruppen för att diskutera frågan. X-trafik tillsammans med DinTur
bör vara med vid sådana träffar.
E-samverkan: bra igång. Bland annat så tas ett trygghetslarm fram. Det
finns ett nyhetsbrev att prenumerera på.
Information från Timrå/Sundsvall – fysisk planering

Ulrika Edlund från Sundsvalls kommun berättar vad som händer inom
uppdraget. Under året har gruppen testat att ta fram olika typer av
gemensamma kartskikt i Open eMap. Boverket har varit en önskvärd modell
från uppdragsgivaren. Samtliga kommuners planerare ser det som möjligt att
på längre sikt kunna tillämpa något liknande och har levererat sina skikt till
gemensam karta i Open eMap. Den digitala kartan är klar och kan lanseras
när en ny version av Open eMap blir klar.
Den digitala kartan visar endast Ny/ändrad/utvecklad…
- stadsbygd/tätortsbygd/bostadsbebyggelse
- verksamhetsområde
- nationell infrastruktur.
Gemensam e-tjänst för samrådssynpunkter. Sundsvall och Timrå har
gemensamt tagit fram denna tjänst. Bygger på öppen källdata så andra
kommuner kan ansluta sig och använda detta själva. Ulrika visar hur tjänsten
fungerar.
Ulrika berättar även om framtida samverkansonmården som gruppen tagit
fram. Fråga tillbaka till styrelsen; vilken fortsättning ska fysisk planering ha
inom regionen? Hur ska kartan förvaltas? Andreaz ger förslag att
Sundsvallsregionen ska ge e-samverkan uppdraget att förvalta kartan i Open
eMap. Kostnadsförslag efterfrågas.
Hemsidan uppdateras för att passa för behovet som kartan har.
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Rekrytering av ny samordnare för Sundsvallsregionen

För nuvarande samordnare Johan Klockar Öhrnell så är lösningen att ha
honom på 20-25 % inte hållbar. Kommuncheferna har tagit fram ett förslag
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till annons av tjänst med kombinerat uppdrag som samordnare för regionen
på 50 % och som samordnare för Traineeprogrammet på 50 %.
Beslut:
Styrelsen godkänner förslaget och ger kommunchefsgruppen uppdraget att
rekrytera lämplig person för tjänsten.
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Gemensam FA-region och framgångsfaktorer

Andreaz Strömgren, Timrå och Johan klockar Öhrnell, Sundsvall, berättar om
tankarna kring en omvärldsanalys för att ta fram framgångsfaktorer kring att
arbeta med FA-region kopplat till Sundsvallsregionen.
Det finns en kravspecifikation framtagen för att skicka ut för förnyad
konkurrensutsättning. Konsulttjänsten finns på ramavtal. Budget framtagen
på 200 000kr. Mest pang för pengarna vinner.
Styrelsen beslutar:
Ställa sig bakom förslaget att ta fram en rapport kring framgångsfaktorer för
Sundsvallsregionen som FA-region. Budget godkänd.

8

Yttrande ombyggnad E4 mellan Kongberget-Gnarp

Nordanstigs kommun har skickat ett yttrande kring Trafikverkets rapport ”PM
Trafik och Kapacitet” Kongberget-Gnarp. Fredrik Pahlberg redovisar kommunens
ställningstagande i rubricerad fråga för övriga.
2+2 väg bör vara prioriterad, inte 2+1. Funderingar kring påverkan/opinion gällande
brister i dokumentet som underlag för nya E4-dragningen.
Kan Sundsvallsregionen ställa sig bakom en gemensam skrivelse?
Styrelsen beslutar att en skrivelse tas fram av Nordanstig och att Sten-Ove skriver
under för regionens räkning.

9

Höstaktivitet med styrelsen

Kommuncheferna har bjudit in Mittuniversitet till nästa styrelsemöte för att få höra
mer kring samverkansavtal mm.
Styrelsemötet föreslås därför att förläggas på Grönborgs med träff med
universitetsledningen samt guidning på campusområdet. Kvällsaktivitet bli av för
de som kan delta.

10

Nästa möte
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Nästa möte sker den 20 september 2017 i Sundsvall.

Sekreterare

Alexandra Olsson
Kommunikatör
Justeras

Sten-Ove Danielsson
Ordförande

Peder Björk
Sundsvalls kommun
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Deltagare
Förtroendevalda
Mikael Löthstam
Jonas Holm
Fred Nilsson
Namn Efternamn
Stig Eng
Tor Tolander
Monica Olsson
Peder Björk
Sten-Ove Danielsson

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

Tjänstemän
Bengt Friberg
Fredrik Pahlberg
Stefan Wallsten
Andreaz Strömgren
Johan Klockar Öhrnell
Alexandra Olsson

Hudiksvalls kommun
Nordanstigs kommun
Ånge kommun
Timrå kommun
Samordnare
Kommunikatör

Föredragande
Ulrika Edlund

Sundsvalls Kommun
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