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Anteckningar 

NÄRVARANDE  

Maria Standar, Alingsås 

Peter Lönn, Härryda  

Malin Aronsson, Kungsbacka  

Haleh Lindqvist, Kungälv 

Gull-Britt Eide, Lerum  

Malin Krantz, Lilla Edet 

Maria Olegård, Lilla Edet 

Mio Saba, Mölndal  

Kicki Nordberg, Stenungsund 

Rickard Vidlund, Öckerö 

Helena Söderbäck, GR 

Gunnel Rydberg, GR 

EJ NÄRVARANDE 

Maria Reinholdsson, Ale 

Magnus Sigfusson, GBG 

Eva Hessman, GBG  

Per Bäckström, Partille 

Evike Sandor, Tjörn 

 

1. Coronaläget och konsekvenserna för våra verksamheter  

En avstämning görs laget runt. Kommunerna anpassar sig till de riktlinjer som 

gäller och avvaktar läget. Fler politiska möten sker digitalt där så är möjligt.  

2. DSO-funktionen 

En avstämning görs kring den gemensamma funktionen med 

dataskyddsombud som ett antal GR-kommuner har.   

3. Transportinfrastrukturplanering  

Denna punkt genomförs tillsammans med nätverket för 

samhällsbyggnadschefer.  

Maria Sigroth och Björn Sundén från avdelning miljö och samhällsbyggnad 

informerar om revidering av nationell och regional 

transportinfrastrukturplanering. GR har sedan 1999 ett uppdrag att samordna 

den regionala infrastrukturplaneringen gentemot VGR och staten.  

Vad gäller nationell plan är GR:s hållning att GR, liksom övriga 

kommunalförbund, håller fast vid den storregionala överenskommelsen från 

förra revideringsomgången. GR vill dessutom initiera fler projekt i stadsmiljö. 
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Gemensamt remissvar från VGR och kommunalförbunden tas fram för beslut i 

BHU 1 februari och fastställande av regeringen våren 2022.  

Vad gäller regional plan tas ett remissvar fram från GR via 

infrastrukturnätverket för beslut i förbundsstyrelsen 11 februari 

Ur diskussionen 

• Konstateras att även om GR har lämnat regionplaneuppdraget då staten 

har lagt detta ansvar på regionerna finns det fortsatt stort behov av att 

fortsätta arbetet med regionplanering och regionala bilder inom GR.  

4. Det politiska arbetet i GR;  

Efter näringslivsdagen 3 december  

En avstämning görs. Konstateras att det var ett bra upplägg med dialog, inspel 

och intervjuer. Det längre inlägget från Enkätfabriken uppskattades. Dagen gav 

motivation och kunskap inför fortsatt arbete enligt den utvärderingsenkät som 

gjordes efteråt.  

Efter förbundsstyrelsen 19 november  

Vid sammanträdet behandlades ett samordningsuppdrag till GR rörande 

kulturfrågor, efter en utredning som genomförts. Förbundsdirektören fick 

uppdraget att påbörja processen med att införliva det befintliga nätverket för 

kultur- och fritidschefer i GR.  

Inför förbundsfullmäktige 14 december  

En avstämning görs inför sammanträdet med GR:s förbundsfullmäktige som 

äger rum fysiskt med gles sittning och försiktighetsåtgärder.  

5. Rapporter 

• Rickard Vidlund informerar från SKR:s arbetsgrupp för regional 

planering och infrastruktur, men fokus på bland annat avfallsfrågor och 

civilt försvar. En plats finns ledig i arbetsgruppen om intresse finns.  

• Malin Aronsson informerar från SKR:s arbetsgrupp kring långsiktiga 

planeringsförutsättningar med fokus på bland annat en remiss om god 

kommunal hushållning.   

• Peter Lönn informerar från GR:s nätverk för digital utveckling. 

6. Kompetensförsörjning inom näringslivet  

Johanna Redelius från GR:s avdelning för utbildning informerar om 

kompetensförsörjning med fokus på näringslivet. Hon inleder med nyheten att 

Northvolt och Volvo Cars öppnar ett utvecklingscenter i Göteborg.  

Under 2021 har GR särskilt fokuserat på kompetensförsörjning inom offentlig 

sektor och näringsliv. GR håller tillsammans med samarbetsaktörer på att 

bygga något helt unikt och har skapat Göteborgsregionens kompetensnav för 
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att erbjuda insatser för kompetensomställning till utsatta branscher som 

fordon, transport, handel, besöksnäring och teknik. Göteborgsregionens 

kompetensråd tillsammans med branschspecifika kompetensråd har också 

utvecklats. Utmaningar är bland annat att det finns ett gap mellan behov och 

efterfrågan i branscherna men också att få en långsiktig struktur och 

finansiering i arbetet.  

Vid ett kommande möte kommer kommunchefsgruppen även att få 

information om kompetensförsörjning inom offentlig sektor.  

Ur diskussionen: 

• Arbetsförmedlingen deltar i branschråden – men kan de även bidra till 

finansieringen? 

7. Visselblåsardirektivet   

En avstämning görs kring införandet av visselblåsarfunktioner i kommunerna, 

vilket blir lag 1 januari 2022 och ska vara infört efter första halvåret. 

Kommunerna håller på att förbereda införandet på olika sätt. På sikt kan det bli 

aktuellt att utvärdera om kommuner har behov av samverkan på området.  

8. Övriga frågor och kommande möten  

• 4 februari 2022 blir temat Göteborgs stads roll i storstadsregionen och 

Västra Götaland. 

• Vid ett senare möte under 2022 blir det dialogmöte med SKR, datum 

kommer att fastställas senare.  

• Årshjulet för 2022 uppdateras utifrån diskussionerna i Stenungsund (se 

ppt från mötet) 

 

 

 

Antecknat av: Gunnel Rydberg, Förbundssekreterare   


