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Samarbetsavtal för Sundsvallsregionen 

Nedanstående avtal är tecknat mellan följande kommuner i Sundsvalls-

regionen Hudiksvall, Härnösand, Nordanstig, Sundsvall, Timrå och Ånge. 

§ 1 Syfte  

Kommunerna i Sundsvallsregionen – Hudiksvall, Härnösand, 

Nordanstig, Timrå, Sundsvall och Ånge, - samarbetar för: 

 

 Starkare hållbar tillväxt 

 Gemensam arbets-, utbildnings- och boenderegion 

 Samsyn på behovet av utbyggd infrastruktur för 

kommunikationer 

 
Vår vision 
Sundsvallsregionen, Norrlands största arbetsmarknad och med 

eget universitet, är det bästa alternativet till storstäderna! 

 

Här finner fler sin försörjning, lever ett rikt liv och trivs. Vi har 

goda förutsättningar för alla som vill bo, arbeta och studera i 

Sundsvallsregionen. Vi är väl kända inom och utom landet som ett 

alternativ till storstäderna. 

 

Vi är en växande region med stark framtidstro, stolthet och 

konkurrenskraft. Kreativitet och entreprenörsanda har frigjorts. Här 

förverkligas drömmar och idéer. Framgång främjar framgång. 

 

Sex vägar till framgång 
Samarbetet i Sundsvallsregionen gör alla deltagande kommuner till 

vinnare. Vi bygger en gemensam identitet och ett gemensamt 

varumärke för vår arbets- och boenderegion. Samtidigt vill vi lyfta 

fram att varje kommun i regionen har sin särprägel. Detta ger oss 

styrka. 

  

Våra sex vägar till framgång skall vara: 

 

 Långsiktigt och målmedvetet samarbete mellan kommunerna 

och i samverkan med andra aktörer, 

 

 Bra kommunikationer och utbyggd infrastruktur, 
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 Bra och variationsrikt boende och attraktiv livsmiljö - i 

städerna och på landet, 

 

 Ett näringsliv och en offentlig sektor med goda möjligheter till 

forskning, innovation och utveckling samt 

kompetensförsörjning, 

 

 500 näringslivsbranscher med utbildningsmöjligheter på alla 

nivåer ger goda möjligheter till arbete och studier och är en 

stark marknad för företag. 

 

 En kompetent offentlig verksamhet som skapar goda 

förutsättningar för människor och företagande genom 

kvalitativa välfärdstjänster som exempelvis ett väl fungerande 

utbildningssystem. 

 

Uppgiften för Sundsvallsregionen är att bredda och fördjupa samarbetet så att 

kommunerna tar tillvara utvecklingsmöjligheterna för vår region.  

 

Regionens namn är Sundsvallsregionen. 

§ 2 Avtalstid  

Detta avtal gäller för perioden 2015- 01-01---2018-12-31 . Om ingen part 

säger upp avtalet förlängs detsamma med ett år i taget.   

 

Om någon av medlemmarna vill säga upp avtalet under löpande avtalsperiod 

är uppsägningstiden 12 månader. Uppsägningen skall vara skriftlig och 

lämnas till Sundsvallsregionens styrelse.  

 

Medlemskommunerna ska var och en aktualisera samarbetsavtalet i början av 

ny mandatperiod. 

§ 3 Styrelse  

 

Samarbetet skall ledas av en styrelse med tre representanter för varje 

medlemskommun. Dessa bör representera såväl rådande majoritet som 

minoritet i respektive medlemskommun. 

 

Ledamöterna skall vara kommunstyrelseordförande-, vice ordförande och 

oppositionsföreträdare. 

 

Kommunchefer (motsvarande) adjungeras till styrelsens sammanträden. 
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§ 4 Konstituering  

Styrelsen skall vid en konstituering inom sig utse ordförande och vice 

ordförande. Ordförande och vice ordförande i Sundsvallsregionen utgör 

tillsammans regionens presidium och väljs per mandatperiod. 

 

§ 5 Styrelsens beslut 

Styrelsebeslut fattas i konsensus. Sundsvallsregionen kan ej binda enskild 

medlemskommun för åtaganden. Styrelsen är beslutför när minst hälften av 

ledamöterna är närvarande vid sammanträde. Beslut kan fattas vid 

telefonkonferens eller konferens via datanät. 

 

§ 6 Styrelsens arbete  

Frågor som skall behandlas av styrelsen kan väckas av ledamot. Sådan 

framställan ska ske i god tid till ordförande. Ordförande ansvarar för att 

kallelse till möte sänds ut i god tid. Kallelsen bör åtföljas av dagordning. 

Ordförande beslutar och ansvarar för dagordningens innehåll. 

 

Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per år. Extra sammanträde kan 

inkallas av ordföranden eller då minst tre styrelseledamöter så begär.  

 

§ 7 Arvoden  

Särskilt sammanträdesarvoden utgår inte för styrelsens ledamöter. 

 

§ 8 Sekretariat  

En av medlemskommunerna tillhandahåller ett sekretariat som stöd till 

Sundsvallsregionen och för samordning av gemensamma projekt. 

Sekretariatet omfattar en tjänsteman samt ekonomi- och kansliservice. 

Tjänsterna köps till självkostnadspris. 

 

§ 9 Finansiering av projekt  

Arbetsinsatser/utredningar/projekt vilka finansieras via den gemensamma 

budgeten skall gälla för regionen gemensamma frågor. Projekt som berör 

några medlemskommuner, men bedöms ha stor betydelse för helheten kan 

dock finansieras gemensamt. 

 

Frågor som enbart berör någon eller några av medlemskommunerna bör 

finansieras särskilt via de berörda kommunernas budget. 
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§ 10 Arbetsformer 

Samarbete sker inom många verksamhetsområden. Sundsvallsregionen ska 

utifrån visionen om en attraktiv region verka för ett breddat och fördjupat 

samarbete inom ytterligare områden. Allt samarbete bygger på aktivt 

deltagande av medlemskommunerna. Alla kommuner måste dock inte delta i 

alla projekt.  

 

§ 11 Medlemsavgift  

Medlemsavgift erläggs årligen. Medlemsavgiften beräknas per 

kommuninnevånare baserat på det senaste aktuella invånarantalet vid ett 

årsskifte. 

 

Medlemsavgift erläggs senast den 1 februari det år medlemsavgiften avser. 

Avgiften kan omprövas vid behov. Sådan omprövning ska föreläggas 

medlemskommunerna på förslag från styrelsen. 

 

§ 12 Särskilda projekt 

Projekt som anses vara gemensamma i regionen men som inte bedöms 

rymmas inom normal budget finansieras genom särskilda anslag från 

medlemskommunerna. Fördelning av dessa kostnader görs enligt samma 

princip och fördelning som medlemsavgifterna. 

 

§ 13 Nya medlemmar 

 

Om ny kommun initierar inträde i sundsvallsregionen krävs för inträde att 

varje medlemskommun godkänner detta efter förslag från styrelsen. 

Angränsande kommuner erbjuds möjlighet till observatörsplatser. 

 

§ 14 Sundsvallsregionens upplösande 

Sundsvallsregionen kan upplösas genom enigt styrelsebeslut. 

 

Vid upplösande av Sundsvallsregionen skall samtliga tillgångar och skulder 

fördelas mellan medlemskommunerna enligt samma fördelningsprincip som 

tillämpas för medlemsavgifterna. Denna skyldighet gäller även för av 

Sundsvallsregionen träffade avtal och kontrakt samt övriga eventuella 

träffade förbindelser. 

 

§ 15 Tvist 

Tvist i anledning av detta avtal skall avgöras vid allmän domstol. 
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§ 16 Medlems utträde 

Angående uppsägningstid, se ovan § 2. 

 

Vid uppsägning från någon medlem skall de kvarvarande medlemmarna anta 

sådana ändringar i detta avtal som föranleds av utträdet. 

 

Avgående medlem har inte rätt att återfå erlagda medlemsavgifter, ej heller 

särskilt tillskjutna projektmedel. 

 

Hudiksvalls kommun  

 

 

…………………………………. 

 

Härnösands kommun  

 

 

…………………………………. 

 

 

Nordanstigs kommun  

 

 

…………………………………. 

 

 

Sundsvalls kommun  

 

 

…………………………………. 

 

 

Timrå kommun  

 

 

…………………………………. 

 

Ånge kommun  

 

 

…………………………………. 
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Bilaga 
Folkmängd 2013-12-21, procentfördelning samt medlemsavgift 2015 

 

 
 
Bilaga till samarbetsavtalet. 
 
 
 

Fördelningsnyckel kostnader Sundsvallsregionen enligt SCB 2013-12-31 

       
Kommun Kostnad (kr) Invånarantal % fördelning    
       

Hudiksvall 147 316 36 829 18,8    

Härnösand 98 036 24 509 12,6    

Nordanstig 37 964 9 491 4,9    

Sundsvall 387 912 96 978 49,6    

Timrå 72 248 18 062 9,2    

Ånge 38 192 9 548 4,9    

       

Summa 781 668 195 417 100    

 


