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Protokoll Sundsvallsregionens styrelse 

Datum Fredagen den 25 september 2015 
(Medverkan i 2015 Sundsvall Business Award torsdag kväll) 

Tid  Kl. 08.30-14.00 

Plats Sundsvall, Hotell Södra Berget 

Deltagare Se deltagarförteckning nedan 

 

1 Inledning  
Ordförande Sten-Ove Danielsson hälsar välkommen. Noteras att de flesta 
deltagarna även deltog under en trevlig och innehållsrik kväll under 
torsdagens Sundsvall Business Award arrangemang. 
 

2 Aktuellt i kommunerna  
 

Respektive kommun redovisar läget på hemmaplan. En fråga som växer i alla 
kommuner är det snabbt ökande flyktingmottagandet. 
 

3 Samordnarens verksamhetsrapport 
 

Göran Fjellström redogör bl.a. om följande: 
• Dialogen ut i kommunerna växer inte minst p.g.a. att vi nu har ett antal 

arbetsgrupper med uppdrag. 
• Informationstillfällen sedan senast: Sundsvalls koncernledningsgrupp, 

Ånge kommunfullmäktige, Länsgrupp i inflyttningsfrågor, helsida i Ånge 
kommuns ”Framtid Ånge”. 

• Medverkan i SM-veckan, Stockholm Business Arena, Sundsvalls 
Business Award. 

• Kontakt med Statskontoret avseeden uppdrag kring Lokalisering av 
statliga jobb. 

• Kommunchefsmöte den 21 augusti 2015. 
• Kommunikation, information här stödjer Alexandra Olsson er och era 

egna informatörer. Nyttja dem. 
• En enkel årsrapport om 2015 kommer att tas fram. 
• Syfte i dagens möte bland annat att skap en brygga över mellan 2015 års 

verksamhetsplan och skapandet av densamma för 2016. 
 



 
Sundsvallsregionens styrelse  PROTOKOLL  2 (4) 
    2015-09-24--25 
 
 

      
 
 

 
 

4 Verksamhetsplan 2015 
 

Redovisning sker kring punkterna i nuvarande verksamhetsplan. 
Fördjupning sker via inbjudna föredragande för punkterna kring 
näringslivsfrågor, inflyttning och länsöverskridande trafik. 
 
Beslutas: 
Kollektivtrafikmyndigheterna i Västernorrland och Gävleborg bjuds in för 
deltagande vid kommande styrelsemöte. 
 
Noteras att förslag kring inflyttningssamarbete kommer att presenteras av 
anlitad utredare inom kort. 
 
Gruppen som arbetar med ökad samverkan kring strategisk fysisk planering 
gör ett mycket intressant arbete och förväntas föreslå en precisering av 
uppdraget inför 2016. 
 
Näringslivschefernas utvärdering av medverkan vid Stockholm Business 
Arena genomförs mycket snart. SM-veckan gav goda intäkter kopplat till 
besöksnäringen bland annat. 
 

5 Lokalisering av statliga jobb utanför 
storstäderna 

 
Noteras viljan att hålla grytan kokande kring denna fråga. Regeringen har 
uttryckt en vilja som stödjer våra ambitioner. Här gäller det att driva på från 
bland annat våra kommunala och regionala instanser. 
 
Det uppdrag som ligger hos Statskontoret kommer att följas. Samordnaren 
har skapat kontakt med utredarna i den delen. 
 

6 Workshop kring framtida inriktning i arbetet 
 

Gruppdiskussioner följda av gemensamma redovisningar av: 
o Vad vill vi åstadkomma under 2016? 
o Var vill vi vara om 5 år? 

 
Dialogen utmynnar i att en grund läggs inför arbetet med verksamhetsplanen 
för 2016. 
 
Denna bereds nu först bland kommuncheferna och behandlas sedan vid 
styrelsemötet den 27 november 2015. 
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7 Nästa möte 
 

Nästa möte hålls den 27 november 2015 i Hudiksvall.  
 
 
 
Sekreterare 
 
 
Göran Fjellström 
Samordnare 
 
 
 
Justeras 
 
 
Sten-Ove Danielsson Tony Andersson 
Ordförande Timrå kommun 
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Deltagare 
Förtroendevalda 
Mikael Löthstam Hudiksvalls kommun 
Majvor Westberg-Jonsson Hudiksvalls kommun 
Fred Nilsson Härnösand kommun  
Monica Ohlsson Nordanstigs kommun 
Stig Eng Nordanstigs kommun 
Tor Tolander Nordanstigs kommun 
Peder Björk Sundsvalls kommun 
Bodil Hansson Sundsvalls kommun 
Jörgen Berglund               Sundsvalls kommun   
Ewa Lindstrand Timrå kommun 
Stefan Dalin    Timrå kommun 
Tony Andersson Timrå kommun 
Sten-Ove Danielsson Ånge kommun 
Kjell Grip Ånge kommun 
Åke Nyhlen                    Ånge kommun 
Tjänstemän 
Bengt Friberg Hudiksvalls kommun 
Sofia Pettersson Härnösands kommun 
Fredrik Pahlberg Nordanstigs kommun 
Stefan Söderlund      Sundsvalls kommun 
Mona Backlund  Timrå kommun 
Stefan Wallsten  Ånge kommun 
Göran Fjellström Samordnare 
Alexandra Olsson Kommunikatör 

 
Föredragande 

Anita Öberg Sundsvalls kommun 
Agneta Linden               Sundvalls kommun 
Håkan Eriksson              Timrå kommun 
Helen Lundahl                Sundsvalls kommun 
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