Grupp 9
Deltagare
Anna Skrapste, Öckerös kommun (G), Svante Sjöstedt, GR (A), John Gustavsson, Mölndal stad, Nina
Hannula, Partille kommun, Johan Nyhus, GR/Göteborgs Stad, Hannes Nilsson, Göteborgs Stad

1.Vad är en regional fråga?
Geografiskt avgränsar det sig till GR med randzoner kring dess yttre gränser. Det som inte bryr sig
om kommungränser blir regionalt.
Om det blir bättre och effektivare om vi samarbetar så är det en regional fråga. Det som påverkar
utanför kommungränser blir automatiskt regionalt.
Trenden är mindre och mindre lokala frågor eftersom t.ex. rörligheten ökar. Det är viktigt att planera
för helheten, samtidigt som det är viktigt att tillfredsställa lokala behov.
Det finns skräckexempel på där motsatsen gjorts, t.ex. flygplatsetablering i Skaraborg och
dragkampen mellan Norrköping och Linköping. Om vi inte tänker ihop så har vi fler förlorare. Ibland
kan det vara bra att släppa kommun- och partitillhörighet.
Det finns en gradering från kommunalt, till mellankommunalt till regionalt. Ibland kan även
gemensamma intressen vara utspridda t.ex. i Skåne som inte är så monocentriskt. Ibland kan en
regional fråga rymmas inom en kommun, t.ex. vattentäkt.
Att agera regionalt kan även ge styrka nationellt, t.ex. K2020.

Övrigt:



Varje grön kil ha en egen identitet
Grön- och blåstruktur innehåller mycket mjuka frågor

2.Vad kan vi göra tillsammans?
Samordna fysisk planering. ÖP:er saknar idag vad som händer på andra sidan kommungränsen. Man
ska samråda i detaljplaner med mellankommunala frågor. Nya PBL har stärkt regionens roll. Vi bör
samråda med en större krets. Är planmonopolet heligt? Om alla andra kommuner inte håller med,
hur gör vi då? (t.ex. fyrspår genom Lerum)
Gemensam målbild är viktigt, som verkligen är gemensam. För tillämpningen krävs det att kommuner
har liknande underlag.
Kunskapsspridning är en viktig del i arbetet.

Övrigt:


GR karaktäriseras av att Göteborg har större resurser och ofta missar samordningsvinster.
Här har GR en roll. Hur ska vi stärka samarbetet mellan stora och små? Att vara beroende av
varandra kan vara både farligt och nyttigt. Viktigt att inte se varandra som konkurrenter.



Vad kan vi inte göra tillsammans? En lokal park, spelar den inte roll i helheten?

3.Vad är prioriterat på lång sikt?
Hållbar tillväxt är det prioriterade på lång sikt, det har vi inte idag. Eller är det hållbar välfärd som är
målet och tillväxt som är medlet?
Finansiering är avgörande blir till slut mer avgörande än dokumenten när det är dags för verkstad.
Samverkan får inte missas!
Kartor, ge gränser.
Hur får vi in företagen? Vill vi ha med näringslivet på riktigt? Vad händer om de inte är med? När ska
de med? Vilket näringsliv är handlar det om; skogsbruk, jordbruk, turism, bostadsförvaltare,
Handelskammaren? Bjud in näringslivet så att de är med på varför detta görs. ”om vi tar bort allt det
gröna, vad händer då?”. Det gröna ökar fastighetsvärden. Ekosystemtjänster motsvara stora
ekonomiska värden.
Fördjupning av strukturbilden. Erfarenheter från K2020 är att fördjupningen av strukturbilden var
väldigt utvecklad. Hur gör vi för gröna kilarna? Viktigt ta fram kunskapsunderlag, att fördjupa för
kilarna var för sig.
Vad har vi för instrument? Strandskydd är kontroversiellt, men har varit oerhört viktigt. Hur kan vi
efterhärma det?

4.Kan vi börja med något redan nu?
Ett övergripande kartunderlag bör vi börja ta fram redan nu. Det ger ett faktaunderlag att diskutera
utifrån. Kan vi skapa ett GIS-system för hela GR, t.ex. Infovisaren som omfattar alla kommuner, t.ex.
länsstyrelsens Miljöatlas (olja) eller Ren kust (marint skräp). Gröna kilarna behöver inte vara komplett
från början.
Att ta fram en gemensam målbild ligger på politikerna, men kan tas fram parallellt med övergripande
kartunderlag.

