PROTOKOLL
Styrelsesammanträde nr 7/2021 med styrelsen för Energidalen i Sollefteå AB
Tid: Tisdag 19 oktober kl 13.00
Plats: Junselerummet/ Teams
Närvarande: Ingemar Jonsson, ordf, Roger Johansson, led (via Teams), Kjell-Åke
Sjöström, led, Åsa Sjödén, led, John Åberg (led), Mikael Näsström, VD, Patrik Molund,
ekonom, Erik Löfgren, tjänsteperson.
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§ 75 Öppnande
Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat.

2

§ 76 Val av protokollförare och justeringsperson
Mötet beslutade
att välja Erik Löfgren till protokollförare och John Åberg att jämte ordföranden justera
protokollet.
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§ 77 Föregående mötes protokoll
Föregående mötes protokoll föredrogs.
mötet beslutade
att lägga det till handlingarna.
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§ 78 Godkännande av dagordning
Mötet beslutade
att godkänna förslag till dagordning.
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§ 79 Ekonomisk rapport
Preliminärt resultat per den 2021-09-30 föredrogs.
Mötet beslutade
att godkänna den ekonomiska redovisningen och lägga den till handlingarna
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§ 80 Hamre 2.0
VD lämnade en muntlig redovisning angående ”Hamre-området” och aktuella intressenter
som anmält intresse att eventuellt etablera verksamhet inom segmentet elintensiv
verksamhet.
VD redovisade arbete med ”Mål 2030 Hamre industripark” från kommunens framtidsdagar
”Framtid Sollefteå” med målet 2000 nya jobb inom elintensiv/kraft industrin i Sollefteå
kommun till år 2030 med fyra ben; Masterplan, Infrastruktur, Marknadskommunikation,
”Vänner”.
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§ 81 Rapport från verksamheten mm
- Aktuella utbildningsfrågor. Erik Löfgren lämnade en rapport angående pågående och
planerade utbildningar inom kraft- och energiområdet (se bilaga).
- Aktuella vindkraftprojekt. Erik Löfgren lämnade en rapport över planerade
vindkraftprojekt som vunnit laga kraft inkl tidsplan (se bilaga).
- Kraftjobb.se. Erik Löfgren lämnade en rapport om energidalens arbete att stötta kraft- och
energibranschen för kompetensförsörjning och i rekryteringsarbetet, bland annat via sajten
kraftjobb.se (se bilaga).
- FFR Hydropower. Erik Löfgren rapporterade att projektet FFR Hydropower i samarbete
med Sollefteåforsen och Mittuniversitet har startat och att den rekryterade
industridoktoranden Viktor Döhlen påbörjade sin tjänstgöring 2021-09-01 (se bilaga)
- Kommunstyrelseinformation 5/10. Ingemar Jonsson och Erik Löfgren informerade
kommunstyrelsen om aktuella frågor från bolaget i samband med KS möte 5/10 med fokus
på kommande vindkraftprojekt, utbildningsfrågor, kompetensförsörjning samt projektet
FFR Hydropower
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§ 82 Övriga frågor
- Utbildningsdag för KS om elproduktion i Sollefteå i framtiden som uppföljning till
Länsstyrelsens vk-seminarier. Bjuda in företrädare för ex. Svenska Kraftnät, Vattenfall,
Statkraft m fl. Följs upp med kvällsträff med näringslivsrepresentanter.
Förslagsvis början av 2022.
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§ 83 Nästa möte
Tisdag 30 november 2021 kl 12-15, prel på Hallstaberget.
Bjuda in Birgitta Öhman och Torbjörn Persson till inledande lunch.

10 § 84 Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat

Sollefteå 2021-10-19

Erik Löfgren, protokollförare

Ingemar Jonsson, ordförande

John Åberg, justerare
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