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Anteckningar 

NÄRVARANDE  

Maria Standar, Alingsås 

Tina Eide, GBG  

Peter Lönn, Härryda 

Malin Aronsson, Kungsbacka  

Haleh Lindqvist, Kungälv  

Gull-Britt Eide, Lerum 

Elisabeth Linderoth, Lilla Edet  

Kicki Nordberg, Stenungsund  

Rickard Vidlund, Öckerö 

Gitte Caous, GR 

Gunnel Rydberg, GR 

Håkan Sandahl, VGR 

Helena L Nilsson, VGR 

Ulrika Söderlund, VGR 

EJ NÄRVARANDE 

Maria Reinholdsson, Ale 

Eva Hessman, GBG  

Magnus Sigfusson, GBG  

Mio Saba, Mölndal  

Bengt Randen, Partille  

Evike Sandor, Tjörn 

 

1.  Skola på distans    

En avstämning görs kring kommunernas möjligheter att ansöka om att 

genomföra skola på distans med anledning av pågående utvärdering som 

Skolverket genomför. Kan det finnas anledning för kommuner göra en 

gemensam ansökan? Frågan stäms av med utbildningschefsnätverket som ett 

första steg.  

2.  Dialog med Västra Götalandsregionen    

Håkan Sandahl, regiondirektör, och Helena L Nilsson, 

regionutvecklingsdirektör, berättar om VGR:s nya politiska organisation från 

och med 2023. Dialog förs kring former för fortsatt samarbete. I dialogen 

framkommer bland annat följande:   

• Vi behöver regelbundet samlas kring de frågor vi behöver driva 

gemensamt – kommun, region och ibland även länsstyrelsen. Det 

handlar bland annat om energiförsörjning, digitalisering och 

kompetensutveckling.  
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• Viktigt att VGR hanterar kommunalförbunden asymmetriskt, det vill 

säga utifrån de olika förutsättningar och behov samt 

befolkningsunderlag som finns i de olika förbunden.  

• Göteborg har en viktig roll som motor i regionen och behöver därför  

ibland ha enskilda dialoger med VGR. 

• Lämpligt är att GR:s kommunchefsgrupp möter regiondirektören ett par 

gånger år och dess emellan gärna andra representanter för VGR. Vi 

behöver även fundera över nya arbetssätt för våra avstämningar. 
 

3. NDU-frågor  

Till ny representant i nätverket för digital utveckling (NDU) och SSVIT efter 

Peter Lönn utses Kicki Nordberg.  
 

4. Stående punkter    

Det politiska arbetet i GR  

Gitte Caous ger en lägesrapport. 

Rapporter - SKR-nätverken, regionala rådet, med flera.  

Gitte Caous informerar från dialog med SKR kring framtida 

digitaliseringsarbete och former för kommundirektörsnätverket framöver.  

 

Malin Aronsson slår ett slag för kommundirektörsföreningen konferens den 16-

17 mars.  

5. Kommande möten  

• Dialogdag med VGR samt Byggbench den 5 maj 

• Lunch-lunch 16-17 juni – regionutvecklingsdirektören bjuds in till 

mötet. Plats meddelas senare.  

• BHU-dagen 12 oktober.  

6. Tack 

Ett särskilt tack riktas till Peter Lönn slutar som kommundirektör i Härryda 

efter sex år.  

 

 

 

Antecknat av 

Gunnel Rydberg, Förbundssekreterare  


