Styrgruppsmöte #5 i partnerskapet Atlantbanan 2018

Plats:

telefon

Datum:

den 19 december 2018

Tid:

kl.11:00 – 12:30

Närvarande
Styrgruppsledamöter
Eva Andersson (ordförande), Region Västernorrland
Hans Backlund, Region Västernorrland
Elise Ryder Wikén, Region Jämtland/Härjedalen
Marie Centerwall, Bollnäs kommun
Sten-Ove Danielsson, Ånge kommun
Daniel Gustavsson, Länsstyrelsen Västernorrland
Tjänstemän
Henric Fuchs (sekreterare), Region Västernorrland
Christoffer von Bothmer, Region Gävleborg

Sammanfattning av styrgruppens beslut vid mötet
Styrgruppen beslutade:
att ett förberedande styrgruppsmöte (över telefon) ska hållas fredag
1 februari, kl.13:15 – 14:30 som förberedelse inför rådslaget,
att fem styrgruppsmöten ska hållas varav fyra möten via telefon eller
Skype och ett fysiskt möte i anslutning till ett annat större
arrangemang eller möte,
att alla folkvalda som är utsedda att representera sin organisation i
Partnerskapet Atlantbanan ska erbjudas möjlighet att delta på
styrgruppsmötena,

att arbetsgruppen ska formulera förslag till verksamhetsplan för 2019
(VP2019), samt
att slutgiltigt förslag presenteras på styrgruppsmöte #1 (enligt förslag
den 1 februari 2019) inför beslut på rådslaget 2019.

Informations- och diskussionspunkter
1. Genomgång av föregående minnesanteckningar
1. Styrgruppsmöte #4 den 7 november (bilaga 1).
2. Arbetsgruppsmöte #10 den 12 december (bilaga 2).
De som deltog på styrgruppsmötet i Sundsvall den 7 november beskrev
mötet som informativt och innehållsrikt samt att det var bra och uppskattat
att träffa alla personligen. Med det lades anteckningarna från mötena till
handlingarna.
2. Personella förändringar
Partnerskapets ordförande, Eva Andersson, lämnar sina politiska uppdrag
på Region Västernorrland i och med årsskiftet. Hans Backlund, vald som
Region Västernorrlands representant i Partnerskapet Atlantbanan 2019 –
2022, tar över som ordförande (efter dagens möte) fram till rådslaget i
början av 2019.
3. Styrgruppsmöten 2019
1. Ett första och förberedande styrgruppsmöte (över telefon) inför
rådslaget föreslogs till fredag 1 februari, kl.13:15 – 14:30, vilket
styrgruppen fastställde.
2. Styrgruppen föreslogs hålla fem möten under året, varav fyra möten
över telefon/Skype och ett fysiskt möte, vilket styrgruppen
fastställde.
4. Styrgruppen
1. På frågan om det fanns anledning att begränsa antalet ledamöter i
styrgruppen blev svaret att behovet av transparens och insyn är
viktigare än att begränsa storleken på styrgruppen och att alla
folkvalda som är utsedda att representera sin organisation i
Partnerskapet Atlantbanan ska erbjudas möjlighet att delta på
styrgruppsmöten. Styrgruppen uppdrog till arbetsgruppen att
beskriva detta tydligt inför rådslaget.
2. Styrgruppen diskuterade hur respektive organisation kommer vara
representerade i Partnerskapet fram till rådslaget och uppmanades
samtidigt att informera sekretariatet om personella förändringar,
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dels på tjänstemannasidan, dels ur förtroendemannaorganisationen
(bilaga 4).
5. Rådslag 2019
1. Rådslaget föreslogs hållas i Ånge under en heldag (cirka kl.10:00 –
15:00), antingen:
a. Onsdag 13 februari,
b. Torsdag 14 februari, eller
c. Fredag 15 februari.
Under meddelade flera ledamöter att torsdagen var omöjlig och att
onsdagen skulle vara svår att få till. Fredagen den 15 februari framstod som
det enda alternativet, även om några ledamöter och organisationer
eventuellt inte kan medverka den dagen heller.
2. Inbjudan till rådslaget kommer skickas till myndighetsbrevlådorna
med kopior till nuvarande ledamöter och deltagare i styrgrupp och
arbetsgrupp.
5. Övriga frågor
1. Botniska korridoren
Pågående arbete med att forma projektbeskrivning för ett kommande
projekt. Frågan om hur bilden av norra Sverige förmedlas. Risken att det
endast handlar om arbete längs kusten? Hur ser arenan för platser för
Partnerskapet Atlantbanan att agera ut kommande år?
Rapport och diskussion: Fråga om öst-västliga förbindelser finns i högsta
grad med i arbetet. Första steget med att få Norrland på EU-kartan är
taget. Hur arbetar vi nu vidare? Kan diskussion nu vidgas än mer?
Medskick från styrgruppen: Fördjupad diskussion vid mötet 1 februari.

Beslutspunkter
1. Verksamhetsplan 2019
Arbetsgruppen föreslår styrgruppen besluta (bilaga 3):
att arbetsgruppen ska formulera förslag till verksamhetsplan för 2019
(VP2019), samt
att slutgiltigt förslag presenteras på styrgruppsmöte #1 (enligt förslag
den 1 februari 2019) inför beslut på rådslaget 2019.
2. Partnerskapets deltagare och form
Arbetsgruppen föreslår styrgruppen besluta föreslå rådslaget 2019 besluta:
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att Gävle kommun, Sundsvalls kommun och Tröndelag
fylkeskommune erbjuds att delta i Partnerskapet Atlantbanan, samt
att styrgruppen ska utgöras av folkvalda.
Eva Andersson tackade för årets arbete och lämnade över
ordförandeskapet till Hans Backlund. Alla önskade varandra ett gott avslut
på året.
Vid pennan,
Christoffer von Bothmer och Henric Fuchs
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