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Nätverk för Samhällsbyggnadschefer 

Anteckningar 2022-04-08 

Anteckningar 

NÄRVARANDE SAMHÄLLSBYGGNADSCHEFER 

Mattias Mossberg, Ale  

Fredrik Linusson, Alingsås  

Jenny Perslow, Alingsås 

Marie Peterson, Göteborg  

Henrik Levin, Göteborg  

Emma Kjernald, Kungsbacka  

Anders Ohlsson, Härryda  

Björn Marklund, Mölndal 

Sofia Hellberg, Partille 

Daniel Jerling, Stenungsund 

Marie-Louise Bergqvist, Tjörn 

 

EJ NÄRVARANDE SAMHÄLLSBYGGNADSCHEFER 

Per Wingqvist, Göteborg, förhinder  

Andreas Beutler, Öckerö, förhinder  

Karin Holmström, Lilla Edet, förhinder 

Anders Holm, Kungälv, förhinder 

Peter Wallentin, Lerum, förhinder 

ÖVRIGA 

Maria Sigroth, Göteborgsregionen 

Amie Ramstedt, Göteborgsregionen 

Sebastian Andersson, Göteborgsregionen, punkt 2 

Erik Gedeck, Länsstyrelsen, punkt 3-4 

Jonas Ransgård, Göteborgs Stift, punkt 4 

Katarina Evenseth, Göteborgs begravningssamfällighet, punkt 4 

Madelene Hammarberg, Göteborgs begravningssamfällighet, punkt 4 

 

1. Incheckning 

Maria Sigroth hälsar alla välkomna. 

 

2.  Regionala bilder  

Förbundsstyrelsens beslutade 2021-11-19 att ge förbundsdirektören/kansliet i 

uppdrag att ta fram kunskapsunderlag av betydelse för storstadsregionens 

fysiska miljö. Syftet 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 
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för olika samhällsutvecklingar. Vid nätverkets sammanträde i november fördes 

en dialog kring uppdraget som benämns som ”Regionala bilder”.  

Vid dagens möte redogör Sebastian Andersson, GR för nuläget i arbetet.  

Vid mötet lyfts följande medskick från nätverksledamöterna kring frågor som i 

dagsläget inte tydligt framgår i de teman som presenteras 

 

• Bostadsförsörjning 

• Energiförsörjning 

• Logistik och flöden 

 

Nätverket samtalar även utifrån frågor om vilken roll 

samhällsbyggnadscheferna kan ha i arbetet och vilken roll nätverket ser att GR 

ska ta för att stötta kommunerna? Tankar lyfts bl.a. kring följande: 

 

• Tidsåtgång i kommunerna, både för att kunna bidra i arbetet med 

bilderna och för att arbeta på hemmaplan. 

• GR som stöd för information och förankring i kommunerna. 

3. Mark för näringslivet  

Förbundsstyrelsen har gett GR i uppdrag att tillsamman med BRG ta fram 

verktyg för att matcha befintlig mark med efterfrågan samt att identifiera 

framtida behov av näringslivsmark. BRG har kartlagt efterfrågan och har 

konstaterat att efterfrågan på industri och logistik är stor, ca 300 000 kvm per 

år de kommande 15 åren, men att utbudsökningen är liten. GR har sedan 

tidigare kartlagt vilken verksamhetsmark som finns i kommunerna och 

kartläggningen visar att det finns mycket verksamhetsmark såväl planlagd som 

i ÖP.  

 

Utmaningen nu är att matcha efterfrågan och utbud av verksamhetsmark för 

att kunna skapa en beredskap. Henrik Einarsson, BRG kommer att bjudas in 

till nästa möte.  

4. Presentation Länsstyrelsen    

Erik Gedeck, Samhällsbyggnadschef på Länsstyrelsen i Västra Götaland 

presenterar sig, sitt uppdrag och resonerar kring hur samverkan inom 

samhällsbyggnadsområdet kan utvecklas. Bl.a. slås ett slag för de DP/ÖP 

nätverk som hålls digitalt ett par gånger om året.  

5. Behov av begravningsmark i regionen 

Göteborgs stift har vänt sig till Länsstyrelsen för att diskutera hur det regionala 

behovet av begravningsmark kan adresseras. Länsstyrelsen har ett 

tillsynsansvar kopplat till frågan. Församlingarna in om Svenska kyrkan har ett 

begravningsansvar och är huvudman. Rätten till gravsättning på allmän 
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begravningsplats är inte beroende av att den avlidne tillhör ett särskilt 

trossamfund utan ansvaret gäller för alla. 

Vid mötet beskriver Jonas Ransgård, Göteborgs Stift, Katarina Evenseth, 

Madelene Hammarberg från Göteborgs begravningssamfällighet och Erik 

Gedeck från Länsstyrelsen om utmaningar kopplat till frågan.  

 

Några av utmaningarna som lyfts är: 

• Evig gravfrid – återbruk av gravar – förtätning.  

• Befolkningsökning i regionen 

• Kulturmiljölagen omfattar även begravningsplatser 

• Ökat behov av mark för kistgravar – befolkningens sammansättning 

utifrån kultur, religion osv 

• Beredskapsmark 

6. Stående punkter 

Nytt från politiken    

7. Övriga frågor 

• Elektrifiering, 20 maj, vi startar 08.30-09:30 med ordinarie 

nätverksmöte för att därefter vara med på Elektrifieringsdagen. Notera 

att alla måste anmäla sig själva till själva elektrifieringsdagen. 

Anmälningslänk kommer. 

• Reflektioner från bygg och utvecklingsbenchen 

• Kulturuppdraget – GR kommer att ta över kultur och fritidsnätverket 

samt kulturuppdraget (de andra kommunalförbunden har sedan 

tidigare detta uppdrag).  

• Representanter till arbetsgruppen för social hållbarhet – återkommer 

med besked om vilka socialchefer som kommer vara representerade för 

att se om möjlighet finns att matcha med representant från samma 

kommun. 

• Meningen med föreningen – på lunch-lunch i november planeras 

samtalet om meningen med nätverket att fortsätta. Nätverkets AU 

kommer hålla i denna punkt. 

• Studieresa 16-17 juni, ställs om från Köpenhamn till Helsingborg och 

H22. 

 

 

 

Vid tangenterna, 

 

Amie Ramstedt 
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