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Minnesanteckningar 2021-11-11/12 

Deltagande samhällsbyggnadschefer  

Ken Gunnesson, Ale 

Fredrik Linusson, Alingsås 

Marie Peterson, Göteborg 

Henrik Levin, Göteborg 

Per Wingqvist, Göteborg 

Emma Kjernald, Kungsbacka 

Anders Ohlsson, Härryda 

Anders Holm, Kungälv 

Karin Holmström, Lilla Edet 

Björn Marklund, Mölndal 

Sofia Hellberg, Partille 

Daniel Jerling, Stenungsund 

Marie-Louise Bergqvist, Tjörn 

 

Övriga deltagare 

Maria Sigroth, Göteborgsregionen 

Ida Boström, Göteborgsregionen 

Sebastian Andersson, Göteborgsregionen (regionplanering och regionala bilder) 

Nina Hannula, Göteborgsregionen (regionplanering och regionala bilder) 

William Schotte, Göteborgsregionen (regionplanering och regionala bilder) 

 

 

Anteckningar 11–12 november 

Regionplanering och regionala bilder 

Sebastian Andersson och Nina Hannula från GR presenterar nuläge och eventuella 

nästa steg i arbetet med regionplanering. Det formella ansvaret för regional fysisk 

planering i Västsverige är oklart framåt. GR bör dock fortsatt ha en aktiv roll i den 

regionala fysiska planeringen. Detta kan till exempel ske genom att ta fram 

regionala kunskapsunderlag för storstadsregionen och att fortsatt samordna den 

fysiska planeringen genom exempelvis överenskommelser för GR:s 

medlemskommuner samt eventuellt kommuner i storstadsregionens funktionella 

omland. William Schotte från GR visar på förslag på hur regionala bilder kan 

visualiseras och ger exempel utifrån Göteborgsregionens befolkningsutveckling.   

 

Förslag om att ta fram kunskapsunderlag av betydelse för storstadsregionens 

fysiska miljö kommer att beslutas av GR:s förbundsstyrelse den 19 november. 

Syftet med uppdraget är att skapa grund för dialog och samverkan om långsiktiga 

planeringsinriktningar för den växande storstadsregionen. Underlaget ska också 

stötta kommunal och regional samhällsplanering samt skapa beredskap för olika 
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samhällsutvecklingar. Förslag till tidsplan är att under 2022 ta fram underlag och 

sammanställa slutsatser som under 2023 kan presenteras för politiken.  

 

Samhällsbyggnadscheferna för avslutningsvis en dialog kring viktiga områden att 

samarbeta kring och hur intresse kan väckas för nya regionala 

planeringsinriktningar.  

 

Samarbete – vad och hur?  

Introduktion till det regionala uppdraget/den politiska beställningen från GR:s 

politiska församlingar och nätverkets roll i måluppfyllelsen.  

 

Maria Sigroth går igenom GR:s uppdrag och organisation, hur förbundet styrs och 

leds samt struktur och tidigare uppdrag för nätverken inom miljö och 

samhällsbyggnad. Följande frågor diskuteras: 

 

• Vad vill vi som medlemskommuner åstadkomma med GR och regional 

planering?  

• Hur jobbar vi över kommungränserna? 

• Vad vill ni i nätverket fokusera på under 2022? 

• Nuvarande strategisk inriktning löper t o m 2023 - Vilka utmaningar ser ni 

2024 och framåt och hur kan vi gemensamt arbeta med dem?  

• Vad vill vi med vårt nätverk?  

• Hur använder vi vårt nätverk och de övriga nätverken för att uppnå målen? 

• Hur går vi vidare i processen nu och framåt? 

 

 

Antecknat av: Ida Boström, GR 


