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Protokoll Sundsvallsregionens styrelse
Datum

Fredagen den 12 december 2014

Tid

Kl. 09.30 – 15.00

Plats

Hassela, Ski Resort, Älvåsen, Hassela

Deltagare

Se deltagarförteckning nedan

1

Inledning

Monica Olsson, Nordanstigs kommun hälsar välkommen till Hassela varefter
information även ges om Hassela Ski Resort och dess verksamhet.
Noteras att två extraärenden är anmälda för dagens sammanträde.
Därefter går Sten-Ove Danielsson igenom föregående mötes protokoll vilket
läggs till handlingarna.

2

Aktuellt i kommunerna

Kort redovisning ges av de sex kommunalråden om situationen i den egna
kommunen, kring dess glädjeämnen och besvärligheter.

3

Samordnarens verksamhetsrapport

Rapport ges kring följande rubriker:
 Flernivåstyrning i sverige.
 Samverkansavtalsförslag
 Verksamhetsplan- förslag 2015
 Traineeprojektets nuläge
 Samordningsförbundsindelningen
 IT-anknutet tema
 Möten med Kommunchefer och informatörer samt skrivelse till Skl.
 Budget Sundsvallsregionen
 Nominering Botnia Atlantica
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Förslag till samarbetsavtal mellan kommunerna

Vid föregående styrelsemöte beslöts under punkten Samordnarens rapport att
ett förslag till samarbetsavtal skulle beredas av kommuncheferna och
presenteras vid decembermötet.
Förslag föreligger och genomgång sker av förslaget.
En förändring föreslås ske i § 3 avseende antal förtroendevalda innebärande
att antalet ska vara 3 förtroendevalda liksom tidigare.
Beslut:
Efter justering av § 3 enligt ovan föreslår styrelsen att kommunerna antar
förslag till Samarbetsavtal.

5

Förslag till verksamhetsplan för 2015

I enlighet med genomgång vid föregående styrelsemöte har kommuncheferna
därefter utarbetat ett förslag till verksamhetsplan för 2015. Genomgång sker
av förslaget.
Beslutas att följande justeringar ska ske:
* P 1.1. Huvudansvarig kommun tills vidare enbart Hudiksvall
* P 2.1. Huvudansvarig kommun blir Sundsvall istället för Timrå.
* Eftersom principen i samarbetet råder om att alla kommuner inte behöver
delta i alla samarbeten införs en spalt i planen som tydliggör om kommun
inte deltar i någon punkt. Kommunchefen i aktuell kommun anmäler om så är
fallet.

6

Förändrad struktur för Samordningsförbund

Organisationen avseende Samordningsförbund ser mycket olika ut för
kommunerna och dialog har skett kring möjligheten till större områden rent
geografiskt.
Noteras att för närvarande avser Ånge kommun att söka sig in i Sundsvalls
Samordningsförbund, i övrigt tas inga nya initiativ för närvarande.

7

Val av ordförande och vice ordförande för
Sundsvallsregionen

Beslut:
Till ordförande för perioden 2015-2018 väljs Sten-Ove Danielsson, Ånge kommun.
Till vice ordförande under 2015-2018 väljs Peder Björk, Sundsvalls kommun.
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TEMA IT – anknutna frågor

Med utgångspunkt i Fibernät respektive E-tjänster konstateras att detta är exempel
där samarbete mellan flera kommuner känns självklart.
Lars Norling, Servanet redovisar företagets verksamhet och strategier. Alltfler
kommuner i området är delägare i bolaget vilket även ger kunderna fördelar.
Daniel Antonsson, Sundsvalls kommun redovisar utvecklingen när det gäller Etjänster och konstaterar att det går med oerhörd fart. Nya tjänster möjliggörs hela
tiden. Han redovisar också ett samarbete mellan alla kommuner i Västernorrland
utom Örnsköldsvik i vilket uppdraget är formulerat så att andra kommuner ska
kunna komma in i detsamma om 1-2 år.

9

Åkroken Science Park - Avstämning

Avstämning sker kring hur kommunerna hanterar presenterade utvecklingsplaner
inom Åkroken Science Park.

10

Nominering av representant till Botnia Atlantica
kommande period

För kommande EU-period har Nordanstigs kommun liksom tidigare möjlighet att
nominera kandidat till Övervakning-/Styrkommitté för Botnia Atlantica.
Nordanstig föreslår att en breddning bör ske av utanför Nordanstig och föreslår att
Göran Fjellström nomineras.
Beslut:
Förslaget godkänns.

Sekreterare

Göran Fjellström
Samordnare
Justeras

Sten-Ove Danielsson
Ordförande

Bodil Hansson
Sundsvalls kommun
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Deltagare
Förtroendevalda

Caroline Schmidt
Mikael Löthstam
Fred Nilsson
Anders Gäfvert
Monica Ohlsson
Stig Eng
Håkan Larsson
Peder Björk
Bodil Hansson
Ewa Lindstrand
Jan-Christer Jonsson
Tony Andersson
Sten-Ove Danielsson
Kjell Grip

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

Tjänstemän

Bengt Friberg
Sofia Pettersson
Fredrik Pahlberg
Stig Fagerström
Sara Jonsson
Göran Fjellström
Alexandra Olsson

Hudiksvalls kommun
Härnösands kommun
Nordanstigs kommun
Timrå kommun
Ånge kommun
Samordnare
Kommunikatör

Föredragande

Lars Norling
Daniel Antonsson

Servanet, ärende 8
Sundsvalls kommun, ärende 8
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