
   1 (3) 
 

Kommunchefsgruppen 

Anteckningar 2023-02-03 

Anteckningar 

NÄRVARANDE  

Maria Reinholdsson, Ale 

Magnus Sigfusson, GBG  

Tina Eide, GBG  

Peter Lönn, Härryda 

Malin Aronsson, Kungsbacka  

Gull-Britt Eide, Lerum 

Bengt Randen, Partille  

Rickard Vidlund, Öckerö 

Gitte Caous, GR 

Gunnel Rydberg, GR 

EJ NÄRVARANDE 

Maria Standar, Alingsås 

Eva Hessman, GBG  

Haleh Lindqvist, Kungälv 

Elisabeth Linderoth, Lilla Edet  

Mio Saba, Mölndal  

Kicki Nordberg, Stenungsund  

Evike Sandor, Tjörn 

 

 

 

 

1. Säkerhetsfrågor och civilt försvar 

Gunilla Glasare, SKR, leder via Teams tillsammans med Rickard Vidlund en 

diskussion kring kommunernas behov av samordning och stöd i 

säkerhetsfrågor och civilt försvar. 

Framkommer att kommunerna upplever att det är många aktörer och en viss 

rörighet i statens agerande gentemot kommunerna. Vilken roll kan 

länsstyrelsen ta för att samordna och hur kan kommunerna stödja 

länsstyrelsen i detta uppdrag? 

Konstateras att kommunernas grunduppdrag behöver vara i fokus i händelse 

av kris och inte olika perifera frågor som staten lyfter in. Kommunerna behöver 

fortsätta att göra det som de är bra på.   

Framkommer att gällande överenskommelse mellan SKR och MSB om 

säkerhet har förlängts. Här finns ekonomiska resurser för satsningar, främst 

inom sjukvård och äldreomsorg regionalt. Poängteras att kommunerna 

genomför 30 procent av hälso- och sjukvården idag och behöver få ta del av 

motsvarande del av finansieringen från staten. Riktade statsbidrag är också ett 
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bekymmer vilket inte gynnar den lokala självstyrelsen. Här kan SKR hjälpa 

kommunerna genom att föra in den demokratiska aspekten i dialog med 

statliga aktörer.  

I diskussionen lyfts även storstadsproblematiken samt behov av att ta tag i 

frågan om översvämningsrisker och fortsatt diskutera säkerhetssamordnarnas 

roll.  

Gunilla Glasare återkommer till kommunchefsgruppen vid ett kommande 

tillfälle. 

2. Hur kan vi genomföra vårt samhällsuppdrag i en ny kontext? 

Diskussion från föregående möte fortsätter.  Resurserna räcker inte till – hur 

ska vi prioritera i kommunerna?  Vilka är våra ödesfrågor? Finns det saker vi 

gör som inte är nödvändiga? Hur kraftsamlar vi kring kompetensförsörjningen 

i Göteborgsregionen? 

Demografin visar att vi inte har tillräckligt med personal och kompetens 

framöver. Det krävs en omställning och politikerna behöver ta lead i frågan. 

Det behövs ett politiskt tryck.  

Digitalisering och innovationer är en viktig del men det räcker inte. Eftersom 

vi kommer att ha färre resurser behöver vi jobba på andra sätt med de resurser 

vi har – använda arbetstiden annorlunda, sluta göra en del saker. Det kan även 

innebära att vi behöver jobba mer och längre, göra det oattraktivt att jobba 

deltid, SKR behöver hjälpa kommunerna.  

Den kompetens som kommunerna behöver, exempelvis inom vård och 

omsorg, lockar inte eleverna i skolan längre. Skolan kan behöva undervisa på 

ett annat sätt. Kompetenser bör kunna användas bredare och mer flexibelt. 

Kommunchefsgruppen återkommer till denna dialog som sedan kan breddas 

till andra nätverk. Därefter kan det bli aktuellt med en workshop.  

3. Avstämning kring hälso- och sjukvårdsavtal 

Göteborg har initierat en avstämning kring processen med ett reviderat hälso- 

och sjukvårdsavtal för Västra Götaland.  Flera GR-kommuner har sagt nej till 

det förslag som varit ute på remiss, bland annat Göteborg. Ännu fler hade 

synpunkter på förslaget även om de godkände det. Göteborg önskar ett nytt och 

förtydligat avtal. 

Förslaget är att GR-kommunerna tillsammans tar fram ett underlag inför 

arbetet med ett nytt förslag. Gitte Caous stämmer av detta förslag med berörda 

kollegor samt Västkom.   
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4. Frågor från nätverket för digital utveckling (NDU) 

Ny bemanning i NDU och SSVIT efter Peter Lönn 

Frågan återkommer vid kommande kommunchefsmöte. 

Öppna data 

En avstämning görs kring kommunernas deltagande i Öppna data, där vissa 

kommuner avvaktar och ansluter sig var och en i sin egen takt. På sikt ska alla 

tolv vara med. Kungsbacka deltar inte. 

5. Stående punkter 

Det politiska arbetet i GR och kommunerna 

En avstämning görs laget runt kring de politiska organisationerna från och med 

2023. 

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

Rickard Vidlund rapporterar från regionala rådet. Anteckningar kommer 

löpande.  

 

Malin Aronsson rapporterar från SKR-nätverket för kommundirektörer där de 

tre storstadsregionerna framöver kommer att ha egen representation. Frågan 

återkommer. 

6. Trygghetsseminarier 

Gitte Caous informerar om ett antal planerade seminarier som en fortsättning 

på trygghetsseminarierna 2022. Kraftsamling mot hot hat och våld inom 

välfärden är ett tema och inbjudan kommer via mejlen. 

7. Övriga frågor och kommande möten 

• Fredagsmötena med Länsstyrelsen avbokas. 

• I juni 2023 blir det ett lunch-lunchmöte. Förslag på frågeområden att ta 

upp då är kompetensutmaningen inkl. verksamhetsutveckling och 

innovationer. Lärdomar finns från Danmark. Framtidsspaning från Rise 

föreslås också liksom möjliga samarbeten kring särskilda frågor.  

  

 

 

 

Antecknat av 

Gunnel Rydberg, Förbundssekreterare  


