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Nätverk för Samhällsbyggnadschefer 

Anteckningar 2022-09-02 

Anteckningar 

NÄRVARANDE 

Marie Peterson, Göteborg, från del av punkt 2 och framåt  

Anders Ohlsson, Öckerö  

Sofia Hellberg, Partille, del av punkt 5 och framåt (distans) 

Jenny Perslow, Lerum 

Andreas Beutler, Öckerö  

Mattias Mossberg, Ale 

Per Wingqvist, Göteborg 

Anders Holm, Kungälv 

Karin Holmström, Lilla Edet 

Daniel Jerling, Stenungsund, punkt 1-5 

Marie-Louise Bergqvist, Tjörn, tom del av punkt 5 

 

EJ NÄRVARANDE 

Henrik Levin, Göteborg 

Björn Marklund, Mölndal 

Tf Samhällsbyggnadschef, Lerum 

ÖVRIGA 

Maria Sigroth, Göteborgsregionen 

Amie Ramstedt, Göteborgsregionen, del av punkt 2 och framåt 

Sebastian Andersson, Göteborgsregionen, 2-3 

Nina Hannula, Göteborgsregionen, 2 

Anna Gustafsson, Göteborgsregionen, 3 

Mats Odhagen, Göteborgs stad, 4-5 

Emmy Nicander, Göteborgsregionen 

Magnus Pettersson, Jostat  & Mr Sample AB 

Lisa Ström, Göteborgsregionen 

1. Incheckning  

Välkommen i en ny roll, Anders Ohlsson, numera Öckerö. Emma Kjernald 

byter tjänst och börjar i Lerums kommun i mitten av november. 

2. Regionala bilder  

Förbundsstyrelsen beslutade i november 2021 att ge GRkansliet 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”.  

Sebastian Andersson, Göteborgsregionen redogör för nuläget i arbetet.  

Nätverket spelar vid efterföljande diskussion in följande områden som 

särskilt viktiga att beakta 

• Social hållbarhet 

• Transportinfrastruktur 

• Klimatanpassningsåtgärder /skyfallshantering 

• Elektrifiering/energiförsörjning 

• Kompetensutveckling 

 

Ytterligare en aspekt att beakta är att vid tidpunkten för eventuellt rådslag 

kommer vi troligtvis vara inne i ett kärvt ekonomisk läge i regionen. 

3. SMART-MR  

GR har deltagit i det europeiska projektet SMART-MR (Sustainable Measures 

for Achiving Transportation in Metropolitan Regions) sedan 2015. GR har haft 

huvudsakligt fokus på förtätning i stationsnära lägen, kopplat till 

strukturbilden och hållbar regional tillväxt. Projektet förlängdes 2021 för att 

kunna fånga pandemins effekter på storstadsregionernas förmåga att ställa om 

mot hållbarhet. Sebastian Andersson och Anna Gustafsson, GR 

delar med sig av erfarenheterna av projektet inför slutseminariet 12-13 

september.  

Exempel på erfarenheter är 

• Många pandemiåtgärder blev inte permanenta 

• Pandemin har skyndat på vissa förändringar 

• Ökad förväntningar på flexibilitet och individualitet 

• Täthet och närhet ger resiliens 

• Inga tydliga förändringar på fysiska strukturer i längre perspektiv 

4. Övriga frågor  

• Fortsatt arbete ”Mark för näringslivet” 

• På GR ser vi en potential att jobba med kompetensutveckling av 

medarbetare genom ut- och inlåning mellan kommuner och GR. Yngre 

medarbetare kan behöva utvecklas genom att få en närmare förståelse 

för det kommunala om den jobbar regionalt eller regionalt om den 

jobbar kommunalt. Kommun och GR skulle även kunna nyttja 

varandras spetskompetens genom in och utlåning i högre utsträckning. 

GR tar fram en beskrivning av vilka kompetenser som finns på 

avdelningen och vilka kompetenser GR skulle behöva stöd med. Per 

Wingqvist lyfter även att den breddning som ingår i programmet 

”framtidens samhällsbyggare” är bra. Tyvärr blev det ingen omgång av 

programmet i år. 

https://projects2014-2020.interregeurope.eu/smart-mr/
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5. Information om nya organisationen för stadsutveckling i Göteborgs stad  

Mats Odhagen, stadsledningskontoret Göteborgs Stad informerar om den nya 

organisationen som träder i kraft efter årsskiftet. 

6. Metoder för analys av flyttmönster 

Flyttstudier har studerats i ett antal olika perspektiv, inte minst den 

forskningsöversikt GR gjorde i samarbete med Region Stockholm och Region 

Skåne. Olika metoder för att kartlägga flyttmönster har studerats i ett 

Vinnovaprojekt där företaget Statistikkonsulterna Jostat  & Mr Sample AB varit 

projektägare. Vid mötet redogör Magnus Pettersson, VD, för resultatet. Data 

togs från olika offentliga källor. Metoderna skulle kunna kompletteras med 

annan data, t.ex. demografisk data, intervjuer om orsak till flytt osv. Frågan om 

metoden skulle kunna nyttjas för att prognostisera regional tillväxt lever 

vidare. 

7. Ansökan till FORMAS utlysning, socialt hållbar bostadsförsörjning samt 

representanter till arbetsgruppen för social hållbarhet 

GR blev under våren 2022 inbjudna av Göteborg stad att tillsammans med 
Framtidenskoncernen och Malmö universitet spåna idéer till en kommande 

FORMAS-utlysning (Socialt hållbar bostadsförsörjning för alla - Formas) med 
fokus på tester av nya verktyg eller lösningar för en socialt hållbar 
bostadsförsörjning för alla. Utlysningen öppnar 3 november 2022 och stänger 7 
feb 2023.  

En första skiss till projektidé har tagits fram som har stämts av med 

arbetsgruppen social hållbarhet och skickats till samhällsbyggnadscheferna 
innan sommaren, samt ligger i nätverkets grupp på teams. Ambitionen är att 
utveckla partnerskapet med fler kommuner, kommunala bostadsbolag, 

arkitektkontor, privata byggföretag m.fl. Förutom initiativtagande 
organisationer har intresse visats från t.ex. Region Skåne, kommuner och 
allmännyttiga bostadsbolag. 

Lisa Ström, GR informerar om arbetet och önskar input kring kommuner eller 
kommunala bostadsbolag som är intresserade av att vara med. Intresserade 

välkomnas att maila lisa.strom@goteborgsregionen.se 

Lisa informerar även om ett webinarie den 9 september inom seminarieserien 
”på spaning” samt att arbetsgruppen för social hållbarhet saknar två 
representanter från nätverket för samhällsbyggnadschefer. Frågan om 

representanter kommer lyftas skarpt på nästa möte. 

8. Handlingsplan för Göteborgsbenchen  

Göteborgsbenchen har nu bedrivits i skarpt läge i snart två år. I enlighet med 

vårt avtal ska samhällsbyggnadscheferna hantera kommande års 

handlingsplan. Vid mötet informerar Nina Hannula och Emmy Nicander om 

förslag till handlingsplan som är framtagen i samarbete med nätverket för 

https://formas.se/arkiv/alla-utlysningar/utlysningar/2022-06-08-socialt-hallbar-bostadsforsorjning-for-alla.html
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planchefer samt läget i arbetet. Vid nästkommande möte kommer beslut fattas 

om handlingsplan och budget 2023 samt halvtidsutvärdering av avtalet.  
  

 

Vid tangenterna, 

 

Amie Ramstedt 

 

 

 


