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GR:s nätverk för samhällsbyggnadschefer 

2021-12-10 kl. 9-11.30 

Plats: Digitalt via Teams 

 

Minnesanteckningar 2021-12-10 

Inbjudna samhällsbyggnadschefer till dagens möte  

Ken Gunnesson, Ale, ej närvarande 

Fredrik Linusson, Alingsås 

Jenny Perslow, Alingsås, ej närvarande 

Åsa Lindborg, Göteborg 

Katja Ketola, Göteborg, ej närvarande 

Marie Peterson, Göteborg 

Henrik Levin, Göteborg, del av mötet (punkt 2-6) 

Per Wingqvist, Göteborg 

Emma Kjernald, Kungsbacka 

Karin Holmström, Lilla Edet, ej närvarande 

Anders Ohlsson, Härryda 

Anders Holm, Kungälv, ej närvarande 

Peter Wallentin, Lerum, ej närvarande  

Björn Marklund, Mölndal, del av mötet (punkt 1) 

Sofia Hellberg, Partille, ej närvarande 

Daniel Jerling, Stenungsund 

Marie-Louise Bergqvist, Tjörn 

Johannes Wallgren, Öckerö 

 

Punkt 1 genomförs gemensamt med GR:s nätverk för kommundirektörer. 

 

Övriga deltagare 

Maria Sigroth, GR, punkt 1 

Amie Ramstedt, GR 

Ida Boström, GR 

Björn Sundén, GR, punkt 1 

Nina Hannula, GR, punkt 3-4 

 

1. Revidering av regional och nationell infrastrukturplan 

Punkten genomförs gemensamt med GR:s nätverk för kommundirektörer. Maria 

Sigroth och Björn Sundén från GR uppdaterar nätverken om läget i arbetet med 

regional och nationell infrastrukturplan samt presenterar tidplan för fortsatt 

process. Under denna punkt informeras även kort om nuläget med remissen kring 

VGR som regionplaneorgan samt uppdrag från förbundsstyrelsen att jobba med 

regional fysisk planering. 

2. Fokusområden 2022 GR och nätverket  

Ida Boström och Amie Ramstedt presenterar förslag på fokusområden för 

nätverket 2022 baserat på diskussionerna på samhällsbyggnadschefernas 

planeringsdagar i november och GR:s strategiska inriktning 2020-2023. Förslag på 



   

 

  2 (3) 

GR:s nätverk för samhällsbyggnadschefer 

2021-12-10 kl. 9-11.30 

Plats: Digitalt via Teams 

 

fokusområden för nätverket anges nedan med vita prickar och hänger samman 

med GR:s fokusområden för 2022 som anges med svarta prickar.  

 

• Profilera storstadsregionen  

o Utveckling och genomförande av Göteborgsbenchen  

o Bidra i arbetet med framtagande av regionala bilder  

• Mark för näringsliv 

o Bidra i arbetet med att matcha mark med näringslivets efterfrågan  

• Öka takten i klimatomställningen och klimatanpassningen 

o Tillsammans med GR bidra till att sprida kunskap om klimatfrågor 
 

Nätverket ställer sig bakom ovanstående förslag till fokusområden 2022. 

3. Regional planering och utkast regionala bilder 

Nina Hannula informerar om uppdrag från förbundsstyrelsen om regional fysisk 

planering och nuläget i arbetet med att ta fram regionala bilder.  

 

4. Nuläge i planchefsnätverket och Göteborgsbenchen 

Nina Hannula, GR presenterar nuläget i planchefsnätverket och arbetet med 

Göteborgsbenchen. Arbetet går framåt och nätverket ser stort värde i att ses. 

Nätverket har diskuterat frågan om att komplettera/förfina parametrarna i det 

insamlade materialet men har i nuläget landat i att avvakta och kompletterar vid 

behov under nästa år. Nätverket ser vikten av att arbeta för att presentera resultat 

på ett välbalanserat och nyanserat sätt. 

 

I efterföljande diskussion lyfter samhällsbyggnadscheferna att det kan finnas värde 

att även titta på förhandsbesked. 

 

Då upparbetade kostnader för arbetet med benchen 2021 är marginell föreslås att 

kostnaden för 2021 flyttas över till 2022 års fakturering.  

Nätverket ställer sig bakom att kostnader för 2021 flyttas över till fakturering 

2022. 

5. Stående punkter  

• Nytt från politiken 

Se agenda för Förbundsstyrelsen 19/11 

• GIS-nätverket 

• Social hållbarhet i samhällsplaneringen – en utförlig rapport planeras till 

nästkommande möte.  

6. Övriga frågor  
• Rapport från möte angående Bygg- och utvecklingsbenchen - utgår 

• Webbinarium om EU-finansiering 18 januari 

• I Härryda är det just nu ett stort tryck på nybyggnadskartor. Anders 

Ohlsson ställer frågan om någon annan kommun har personalkapacitet 

som skulle kunna möjliggöra en samordning/delning av tjänst. Det handlar 

https://goteborgsregionen.se/GR/toppmenyn/detta-jobbar-gr-med/miljo-och-samhallsbyggnad/politisk-styrgrupp/handlingar/arkiv-miljo-och-samhallsbyggnad/2021-08-18-2021-08-26.html
https://goteborgsregionen.se/download/18.5242224a17ce9bd8a665089/1637228767216/F%C3%B6redragningslista%20%202021-11-19.pdf
https://goteborgsregionen.se/kursochkonferens/eusnyaprogramperiodfysiskplaneringklimatochmiljo.5.6746d34717ce9d34f751fbc1.html
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i volym om ca 100 nybyggnadskartor. Flera nätverksdeltagare säger att det 

är möjligt och att ta kontakt efter mötet. 

• Daniel Jerling, Stenungsund lyfter frågan om hur process och samarbete 

mellan lokalresursförvaltningen som beställare av en detaljplan och 

planenheten ser ut i övriga kommuner.  

 

God jul! 

 

Vid tangenterna: Amie Ramstedt, GR 

 


