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NÄRVARANDE  

Maria Reinholdsson, Ale 

Maria Standar, Alingsås 

Eva Hessman, GBG  

Magnus Sigfusson, GBG  

Peter Lönn, Härryda  

Malin Aronsson, Kungsbacka  

Haleh Lindqvist, Kungälv 

Elisabeth Linderoth, Lilla Edet  

Mio Saba, Mölndal  

Madelene Johansson, Partille 

Kicki Nordberg, Stenungsund 

Evike Sandor, Tjörn 

Rickard Vidlund, Öckerö 

Gitte Caous, GR 

Gunnel Rydberg, GR 

Pia Areblad, BRG 

Åsa Nilsson, GR 

Dennis Jeryd, VGR 

Gustav Josefsson, VGR 

EJ NÄRVARANDE 

Gull-Britt Eide, Lerum  

 

1. Revidering av det näringslivsstrategiska programmet 

Pia Areblad, BRG,  informerar om revideringen av det näringslivsstrategiska 

programmet i Göteborgs stad. Programmet är stadens gemensamma karta för 

att skapa bättre förutsättningar för företagande. Målet är 120 000 nya jobb år 

2035. Övriga kommuner i Göteborgsregionen har antagit lokala program 

utifrån det övergripande programmet.  

Revideringar i programmet som diskuteras handlar bland annat om att skapa 

ett starkare fokus på hållbarhetsperspektivet och Agenda 2030. Dessutom 

definieras vilka av insatserna i programmet som har bäring på 

trygghetsfrågorna samt hur man kan skapa förutsättningar för fler bostäder.  

Pia Areblad återkommer till kommunchefsgruppen senare i höst då 

revideringsarbetet kommit längre.  

Ur diskussionen:  

• Ett förändrat läge i omvärlden efter pandemin är en faktor att beakta.  

• Det kan bli aktuellt även för övriga GR-kommuner att revidera sina 

program. 
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2.  Nyckeltal personalhälsa 

Åsa Nilsson, GR, informerar utifrån rapporten om nyckeltal personalhälsa 

2022. Rapporten tas fram årligen sedan 20 år tillbaka på initiativ från 

personalcheferna i Göteborgsregionen. Två tertialrapporter tas också fram. 

Syftet är att med hjälp av nyckeltal kunna jämföra kommunerna vad gäller 

bland annat andel arbetskraft i kommunen och prognosticerat behov, andel 

heltidstjänster, andel män bland kommunernas månadsanställda (22 procent) 

samt sjukfrånvaro som andel av ordinarie arbetstid (10,2 procent i GR-

kollektivet).  

Ur diskussionen 

• Ett önskemål som gruppen lyfter fram är att mäta inte bara hur många 

som har en heltidstjänst enligt anställningsavtal utan också hur många 

som faktiskt arbetar heltid. Åsa Nilsson tar med sig den frågan och 

återkommer.  

• Konstateras att det i första hand är vissa verksamheter i kommunerna 

som har hög sjukfrånvaro, till exempel inom äldreomsorgen. 

Undersköterskor, barnskötare och stödassistenter ligger i topp och 

många fler kvinnor än män har hög sjukfrånvaro.  

• Konstateras även att de tekniska verksamheterna i  kommunen inte 

mäts, vilket är ett önskemål från gruppen. Åsa tar med sig frågan.  

• Chefers sjukfrånvaro är en del av mätningen och då handlar det om 

chefer med personal-, budget- och verksamhetsansvar.  

 

Läs mer här:  

www.goteborgsregionen.se/NPH 

 

3. Ny politisk organisation i Västra Götalandsregionen 

Dennis Jeryd, kanslichef Socialdemokraterna, och Gustav Josefsson, politisk 

sekreterare Moderaterna informerar. Ett förslag till ny politisk organisation 

2023-2027 har tagits fram. Syftet är bland annat att få en organisation som i 

högre grad prioriterar strategiska frågor. En strategisk samt en operativ hälso- 

och sjukvårdsnämnd inrättas. Fem delregionala nämnder finns för dialog med 

kommunerna. Dessutom inrättas en miljö- och regionutvecklingsnämnd, en 

infrastruktur- och kollektivtrafiknämnd samt en kulturnämnd. Beredningen för 

hållbar utveckling kompletteras med en motsvarande beredning för hälso- och 

sjukvårdsfrågor där kommun- och regionrepresentanter ingår.  

Ur diskussionen 

• Storstadsperspektivet och Göteborgs roll som motor i hela Västra 

Götalandsregionen bör finnas med i VGR:s fortsatta planering samt 

genomförande av den nya organisationen.  

http://www.goteborgsregionen.se/NPH
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4. Stående punkter  

- Det politiska arbetet i GR 

• Informeras om pågående mål med anledning av flera överklaganden av 

beslut inom GR till förvaltningsrätten. En jurist har anställts inom GR 

för att bistå här samt med översyn av GR:s styrdokument.  

• Informeras om att en reviderad politisk organisation för GR nu träder i 

kraft 2023.  

- Rapporter 

• Malin Aronsson och Richard Vidlund informerar från SKR:s nätverk. 

Bland annat kommer frågan om totalförsvaret att komma upp på 

agendan inom SKR.  

• Regionala rådet har möte 28 september.  

• Kommundirektörsföreningen har konferens 20-21 oktober. 

5. Kommande möten 

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

diskuteras.  

• 14 oktober respektive 9 december är det trygghetsseminarier för 

strategiska chefsnätverk. Mer information kommer via Outlook. 

6. Övrig fråga 

• Fråga om kommunernas ekonomiska läge kommande år med anledning 

av konjunktur, inflation, energikris och så vidare tas upp. Gruppen 

återkommer för fördjupad diskussion kring denna viktiga fråga vid 

kommande möte.  

 

 

 

 

Antecknat av 

Gunnel Rydberg, Förbundssekreterare   


