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NÄRVARANDE  

Maria Reinholdsson, Ale 

Maria Standar, Alingsås 

Eva Hessman, GBG  

Magnus Sigfusson, GBG  

Peter Lönn, Härryda  

Haleh Lindqvist, Kungälv 

Elisabeth Linderoth, Lilla Edet  

Madelene Johansson, Partille 

Kicki Nordberg, Stenungsund 

Rickard Vidlund, Öckerö 

Gitte Caous, GR 

Gunnel Rydberg, GR 

Love Lundin, Länsstyrelsen 

David Karlsson, Förvaltningshögskolan 

EJ NÄRVARANDE 

Malin Aronsson, Kungsbacka  

Gull-Britt Eide, Lerum  

Mio Saba, Mölndal  

Evike Sandor, Tjörn 

 

 

1. Lägesrapport från Länsstyrelsen gällande Ukraina-frågan och 

fördelningstal  

Love Lundin ger en lägesrapport från Länsstyrelsen gällande fördelningstal och 

mottagande av skyddsbehövande i Göteborgsregionens kommuner. Han 

informerar även om ett förslag om en ändring i förordningen om statlig 

ersättning för asylsökande.  

Konstateras att de veckovisa kontakterna med Länsstyrelsen under Ukraina-

krisen har uppskattats av kommunchefsgruppen. När läget nu inte är lika akut 

tar förbundsdirektör Gitte Caous med sig frågan om fortsatta former för dialog 

med Länsstyrelsen. 

2. Den kommunala demokratin – föreläsning utifrån forskningsstudie 

inom SNS demokratiråd   

David Karlsson, professor, Förvaltningshögskolan, föreläser utifrån 

Demokratirådets rapport 2022: Den lokala demokratins vägval. Rapporten 

behandlar hur det står till med den lokala demokratin, huvudsakliga 

utmaningar samt vilka reformer vi bör genomföra. Bland annat diskuteras 
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deltagardemokrati kontra valdemokrati samt samlingsstyre kontra 

konkurrensdemokrati. Rekommendationen är att satsa på   

konkurrensdemokrati och parlamentarism. Förslagen handlar i korthet om att 

applicera flera av riksdagens principer på kommunerna som till exempel en 

kommunal statsministeromröstning om styret och att stärka oppositionens roll.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att rapportens grundbudskap är att 

renodla, förtydliga och förenkla lokaldemokratins spelregler. Kommunerna bör 

organiseras för att underlätta – och inte försvåra – demokratiskt arbete och 

ansvarsutkrävande.  

https://www.sns.se/forskningsprogram/sns-demokratirad/ 

Ur diskussionen 

• Hur mycket hänger förtroendet för demokratin ihop med migrationen? 

Fungerar föreslagna verktyg på andra kulturer, med exempel som 

desinformationskampanjen mot socialtjänsten?  

• Hur granskar revisionen den politiska organisationen? 

3. Valåret 2022 

En avstämning görs inför valet 2022.  

4. Inspel från nätverket för digital utveckling (NDU) 

Peter Lönn informerar.  

- Uppdragshandling NDU 2022-2023 

Ett förslag till uppdragshandling för NDU har tagits fram med utgångspunkt i 

GR:s strategiska inriktning.  Konstateras att det saknas en representant från 

GR som organisation i nätverket.  

Beslut 

• Gitte Caous återkommer med förslag på representant från GR och med 

detta godkänns uppdragshandlingen   

- Representant i VGR:s Digitaliseringsråd 

Representant från GR saknas i VGR:s digitaliseringsråd; i dagsläget har endast 

Göteborgs stad en representant.  

Beslut 

• NDU får mandat att  för GR:s räkning utse en representant.  

Gitte Caous åtar sig att i dialog med VGR och 

kommunalförbundsdirektörerna be om tydliggörande av syftet med 

digitaliseringsrådet.   

- Öppna data – arbete tillsammans med VGR 

Beslut 

https://www.sns.se/forskningsprogram/sns-demokratirad/
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• NDU får i uppdrag att ta fram underlag som beskriver nytta med samt 

nödvändiga insatser för att medverka i VGR:s arbete kring Öppna data.  

5. Stående punkter  

- Det politiska arbetet i GR 

• Informeras från senaste ägarsamrådet med bolaget Gryning Vård där en 

fråga som diskuterades var översyn av ägardokumenten. GR leder 

processen och inspel kan lämnas till Gitte Caous.  

• Rapporteras från möte med Västgruppen (där VGR möter 

kommunalförbundens direktörer). På dagordningen stod bland annat 

samverkan kring det nya regionala ansvaret för kompetensförsörjning i 

offentlig sektor samt planläggning för kraftnät.  

• Informeras från förbundsfullmäktigesammanträdet 14 juni då 

fastställandet av den nya förbundsordningen antecknades.  

• Informeras från förbundsstyrelsens sammanträden 13 maj och 14 juni.   

- Nätverk 

Beslut 

• Maria Standar utses till ytterligare ersättare i SKR:s nätverk för 

kommundirektörer, vid sidan av Eva Hessman (ordinarie) och Kicki 

Nordberg (ersättare).  

• Rickard Vidlund utses till ny representant i Länsstyrelsens regionala råd 

för samhällsskydd och beredskap.  

6. Kommande möten 

• 10-11 november är det lunch-lunch för kommunchefsgruppen.  

• 14 oktober respektive 9 december är det trygghetsseminarier för 

strategiska chefsnätverk.  

7. Övrig fråga 

• Fråga om kranskommunernas tjänsteköp av serveringstillstånd från 

Göteborgs stad tas upp.  

 

 

Antecknat av 

Gunnel Rydberg, Förbundssekreterare   


