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Nätverk för Samhällsbyggnadschefer 

Anteckningar 2022-10-14 

Göteborgsregionen, Anders Personsgatan 8, 9-12 

Anteckningar 

NÄRVARANDE SAMHÄLLSBYGGNADSCHEFER 

Anders Holm, Kungälv 

Anders Ohlsson, Öckerö  

Jenny Perslow, Alingsås 

Henrik Levin, Göteborg  

Lovisa Eld, Kungsbacka 

Mattias Mossberg, Ale  

Marie-Louise Bergqvist, Tjörn 

Sofia Hellberg, Partille from punkt 6 

 

Per Wingqvist, Göteborg 

 

EJ NÄRVARANDE SAMHÄLLSBYGGNADSCHEFER 

Andreas Beutler, Öckerö 

Daniel Jerling, Stenungsund 

Björn Marklund, Mölndal 

Karin Holmström, Lilla Edet 

Marie Peterson, Göteborg  

Fredrik Linusson, Alingsås 

Vakant, Lerum 

Vakant, Härryda 

ÖVRIGA 

Maria Sigroth, Göteborgsregionen, distans punkt 1-2 

Amie Ramstedt, Göteborgsregionen 

Nina Hannula, Göteborgsregionen, punkt 2 

Emmy Nicander, Göteborgsregionen, punkt 2 

Gunnel Rydberg, Göteborgsregionen, punkt 3 

Björn Sundén, Göteborgsregionen, punkt 4 

Ulrika Bokeberg, Västra Götalandsregionen, punkt 5 

Eric Åkerlund, Västra Götalandsregionen, punkt 5 

1. Incheckning 

Extra välkommen till nätverkets nya medlem, Lovisa Eld från Kungsbacka.  

2.  Utvärdering, Handlingsplan och Budget Göteborgsbenchen  

Göteborgsbenchen är en plandatabas för jämförelse mellan 

detaljplaneprocesserna i GR:s medlemskommuner. Syftet är att kunna utbyta 

erfarenheter och hitta goda exempel på genomförande men även att 

kvalitetssäkra processerna och möjliggöra regionalt mer enhetliga 

planprocesser som ökar förutsägbarheten för marknaden. Utvärderingen visar 
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att arbetet med plandatabasen startade enligt tidplan. Pandemin försenade 

dock igångsättandet av planchefsnätverket.  

 

På sammanträdet informerar avdelningschef Maria Sigroth om utvärdering och 

förslag till tilläggsavtal till nuvarande avtal. Regionplanerare Emmy Nicander 

och Nina Johansson informerar om upparbetade kostnader 2021-juli 2022, 

prognos helår 2022 samt verksamhetsplan och budget för 2023. 

 

Samhällsbyggnadscheferna beslutar att godkänna genomförd utvärdering, 

förslag till tilläggsavtal samt handlingsplan och budget för verksamhetsåret 

2023.  

3. Genomgång av valresultatet i GR-regionen 

Gunnel Rydberg, Förbundssekreterare, presenterar valresultat på GR-nivå 

samt visar olika scenarier beroende på förhandlingar. De partier som tar sig in i 

Göteborgsregionens förbundsstyrelse är samma som föregående val. 

 

4. Utfall transportinfrastrukturplaner 

Infrastrukturplanerna för perioden 2022-2033 är nu beslutade. Det ligger 799 

miljarder i de beslutade planerna fördelat enligt följande. 165 miljarder till 

vidmakthållande järnväg, 197 vidmakthållande väg och 437 till utveckling varav 

43 för länsplanerna. 

GR har i arbetet utgått från det beslutade inriktningsdokumntet för 

transportinfrastrukturen som pekar ut ett antal inriktningar. I remissvar 

kopplat till den regionala planen förordade GR geografiska anpassningar med 

alternativet intermodalitet och efterfrågade utökade medel till åtgärder i stråk 

samt till statlig medfinansiering i kommunalt vägnät. Planen speglar en viss 

sådan inriktning. Planen innehåller även utökade medel till cykel- och 

kollektivtrafikåtgärder i storstadsregionen vilket ligger i linje med GR:s 

inriktning. 

 

Kommunalförbundet får ett ökat ansvar över att fördela de obundna medlen.  

 

Vid mötet berättar Per Wingqvist, Trafikkontoret Göteborg och Björn Sundén, 

GR om utfall, möjligheter och konsekvenser för GR-regionen. 

Samhällsbyggnadscheferna skickar med nedanstående inspel och reflektioner. 

 

• Det är en utmaning att nya planer utgår från ”lagt kort ligger” vilket gör 

att det inte blir någon reell översyn över om namngivna objekt som 

legat i planen länge men inte genomförts fortfarande är aktuella eller 

om andra objekt hade haft bättre effekt. En sådan diskussion 

efterfrågas. 
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• Hur säkrar vi att alla medel i potter används? Projekt som ingår i potter 

blir ofta försenade och medel förbrukas inte trots stora behov vilket 

även leder till att kommunal medfinansiering binds upp men nyttjas. 

Samhällsbyggnadscheferna väcker frågan om det går att hitta ett sätt 

att öka framdriften och/eller fördela om medel mellan projekt inom 

potterna så att pengarna kommer till nytta? 

• Hur ska potter och de obundna medlen hanteras? I ny regional plan 

finns mer pengar i potter och en del ”obundna” medel och 

kommunalförbundet har fått ökat ansvar för fördelning. Givet punkten 

ovan är det viktigt att vi kommer igång med detta arbete. 

 

5. Bredbandsutbyggnad i Göteborgsregionen 

Västra Götalandsregionen och kommunalförbunden har gemensamt beslutat 

om en bredbansstrategi i Beredningen för hållbar utveckling, BHU som innebär 

att sträva efter de nationellt satta målen för bredband i Västra Götaland. Ulrika 

Bokeberg och Eric Åhlund, Västra Götalandsregionen informerar om 

upplägg/organisation kring arbetet och utmaningar.  

 Västra Götaland ligger bra till jämfört med många län (89,6 % har tillgång till 

100 mbit/s) bland annat på grund av att Västra Götalandsregionen aktivt har 

stöttat kommuner som vill ha hjälp, samt att VGR som enda region har ett eget 

bredbandsstöd. Söktrycket på regionens stöd har minskat och det finns pengar 

kvar i årets budget. VGR ser att flera kommuner inom GR skulle vara 

berättigade till stöd. VGR vill informera om stöd till kommuner, både med 

kunskap och pengar, för att snabba upp utbyggnaden på landsbygden och 

därmed underlätta både för kommunal och regional service, samt för regional 

utveckling/näringslivsutveckling.  

 

6. Övriga frågor  

• Nya representanter till gruppen social hållbarhet. Socialcheferna har 

utsett tre representanter. Samhällsbyggnadscheferna har idag en 

representant i forma av Sofia men då hon kommer att sluta i Partille 

behöver tre nya representanter utses. Arbetsutskottet tar med sig 

frågan. 

• I en hemställan till regeringen vill SKR att fler kommuner ska tillåtas 

inrätta kommunal lantmäterimyndighet och att kommuner ska få 

samverka om gemensam kommunal lantmäterimyndighet. Jenny 

Perslow väcker frågan om det är en diskussion om det är fler 

kommuner där vi ska fördjupa inom det regionala samarbetet i GR. 

Länk till SKR. Frågan har tidigare varit uppe i Härryda som för ett antal 

år sedan ansökt om kommunalt Lantmäteri. 

• Nästa möte – 10-11/11. Presentation av program för dagarna. 

https://skr.se/skr/tjanster/pressrum/nyheter/nyhetsarkiv/effektivarebyggprocessmedflerkommunalalantmaterier.66984.html?utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=v.+40
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Vid tangenterna, 

 

Amie Ramstedt 

 

 

 


