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NÄRVARANDE  

Maria Reinholdsson, Ale 

Maria Standar, Alingsås 

Eva Hessman, GBG  

Peter Lönn, Härryda  

Haleh Lindqvist, Kungälv 

Gull-Britt Eide, Lerum  

Per Bäckström, Partille 

Kicki Nordberg, Stenungsund 

Rickard Vidlund, Öckerö 

Helena Söderbäck, GR 

Gunnel Rydberg, GR 

EJ NÄRVARANDE 

Magnus Sigfusson, GBG  

Malin Aronsson, Kungsbacka  

Elisabeth Linderoth, Lilla Edet  

Mio Saba, Mölndal  

Evike Sandor, Tjörn 

 

 

1. Det säkerhetspolitiska läget med anledning av kriget i Ukraina 

Lena Malm, Länsstyrelsens kontaktperson för kommunerna i 

Göteborgsregionen rapporterar från det regionala samarbetet kring 

flyktingmottagandet med anledning av Ukraina-krisen. 

Migrationsverket har regeringens uppdrag att åstadkomma en jämn fördelning 

mellan kommunerna. Länsstyrelsen har rollen att i samverkan med 

Migrationsverket föra dialog med kommunerna kring möjliga boendeplatser.    

 

Konstateras att tydlig kommunikation och dialog med såväl Migrationsverket 

som Länsstyrelsen är viktigt för att få ett bra genomförande i kommunerna.    

Behov av bostäder på längre sikt kan bli ett bekymmer och önskvärt är att se 

över alternativ användning av olika slags lokaler.  

Samarbetet med frivilligorganisationerna är också viktigt då deras engagemang 

är stort och behöver samordnas i helheten. MUCF har rollen att samla 

information om civilsamhället och informera via sin webbsida samt fördela 

medel till större organisationer. 

 

Länsstyrelsernas webbsida informationsverige.se är en bra guide till det 

svenska samhället.  
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GR:s nätverk för mottagande och integration kan vara en avstämningsyta. 

Kommunchefsgruppen önskar avstämningsmöten med länsstyrelsen varannan 

vecka framöver och kommer att dela information sinsemellan via den 

gemensamma Teamsgruppen.  

2. Västkoms uppdrag 

Helena Söderbäck informerar.  

För att säkerställa att Västkom – Västsvenska kommunalförbundens 

samverkansorganisation - bidrar till medlemmarnas bästa har Västkom 

uppdragit åt Governo att utföra utredning av verksamheten. Målet med 

uppdraget var att ta fram förslag på hur Västkoms roll, ansvar och uppdrag kan 

justeras för att tydliggöra gränsdragning mot kommunalförbunden och bättre 

svara mot dagens behov. Governos rapport visar att det finns en samsyn om att 

Västkom gör mycket bra, men att det finns otydligheter kring uppdraget 

ärendeprocesserna.   

 

Västkoms styrelse har bett respektive förbund att diskutera tre frågor inför 

kommande styrelsesammanträde i Västkom. 

1. Verksamheten ska utformas utifrån medlemmarnas behov. Vad betyder det? 

2. Vilka frågor vinner mest på att hanteras gemensamt i Västkom? 

3. Vilket mandat har Västkom att företräda kommunerna i förhandlingar?  

Ur diskussionen 

• Storstadsperspektivet är viktigt att få med för Göteborgsregionens 

kommuner.  

3. 2022-valåret 

En avstämning görs inför valet 2022. Säkerhetsfrågorna ligger högt på 

kommunernas dagordning. Valet 2022 diskuteras mer ingående vid nästa 

möte.   

4. Information om kommande utredning avseende DSO-uppdraget 

Johan Bergström, DSO för åtta GR-kommuner samt GR, ger en lägesrapport 

kring pågående granskning av DSO-uppdraget i kommunerna. Bland annat kan 

konstateras att DSO-uppdraget omfattar 68 unika nämnder i kommunerna, då 

personuppgiftsansvaret ligger på respektive nämnd. Förslag till åtgärder 

kommer inom kort.  

5. Lägesrapport Framtidens vårdinformationsmiljö 

Helena Söderbäck ger en lägesrapport från arbetet med att införa Framtidens 

vårdinformationsmiljö i kommunerna. Information/nulägesrapport har sänts 

ut till alla kommunchefer i Västra Götalands 49 kommuner. Återkoppling ska 

ske till Västkom (Helena Söderbäck som tf VD).  
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6. Kommande möten 

• 20 maj – dialogdag med Västra Götalandsregionen. Förslag på 

dialogpunkter är regionens utvecklingsuppdrag, energiförsörjning, 

stadsutveckling samt klimat och miljö.  

• 17 juni – INSTÄLLD LUNCH-LUNCH. Istället blir det ett ordinarie 

kommunchefsmöte och lunch-lunchen flyttas fram.  

 

 

Antecknat av 

Gunnel Rydberg, Förbundssekreterare   


