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1. Hur bygger vi en prognos i kommunerna? 

Ylva Hedén Westerdahl, prognoschef Konjunkturinstitutet, medverkar. 

Konjunkturinstitutet gör löpande prognoser för konsumtionen i Sverige via så 

kallade konfidensindikatorer. Bland annat mäts utveckling av löneinkomster 

men även hur nöjd man är med livet i Sverige och omvärlden. Kommunerna 

utgör halva den offentliga sektorn och står inför stora utgifter gällande 

investeringar, pensioner och ekonomiskt bistånd. Med en lågkonjunktur för 

dörren är det viktigt att förankra inflationsförväntningarna. Hushållens 

köpkraft urholkas av stigande räntor och hög inflation. Än så länge är 

arbetsmarknaden stark, men arbetslösheten stiger mot åtta procent till slutet 

av 2023. Samtidigt har Sverige har starka offentliga finanser.  

Det finns många osäkerhetsfaktorer som påverkar prognoserna – som Europas 

energikris, kriget i Ukraina, centralbankernas roll och fortsatt smittspridning 

av coronaviruset.  
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Ur diskussionen:  

• Hur kan kommunerna anpassa sin verksamhet inför en eventuell 

kompetensförsörjningskris framöver? Behöver det kommunala 

uppdraget förändras - smalnas av? Hur kan välfärdstekniken bidra? 

• Vad kan staten göra? Statsbidrag kontra ökade uppgifter som läggs på 

kommunerna? Lån till investeringar?  

• Hur kan arbetskraftsinvandringen nyttjas?  

2. Laget runt 

Lägesrapporter ges från respektive kommun med fokus på kommunernas nya 

styren efter 2023.  

3. GR-information 

Gitte Caous informerar från GR bland annat med fokus på pågående 

laglighetsprövningar i förvaltningsrätten samt ny politisk organisation efter 

2023.   

4.  Program Millennium 

Erik Lindskog, VD, Västkom, informerar om projektet Framtidens 

vårdinformationsmiljö som nu startar om med nytt namn – Program 

Millennium. Huvudfokus i omstarten är hälso- och sjukvårdens digitalisering 

inom ramen för god och nära vård. Information kommer direkt till 

kommunerna inom kort och därefter kallas även till möte.  

5. Hälso- och sjukvårdsavtalet 

Erik Lindskog informerar om fortsatt process kring ett reviderat alternativt ett 

helt nytt hälso- och sjukvårdsavtal för Västra Götaland.  

Framförs vikten av att VGR inför den fortsatta processen tydliggör det 

ekonomiska ansvaret för region respektive kommuner.  

6. Avstämning kring energiförsörjningen 

Lena Malm och Andrea Teran Öman informerar utifrån Länsstyrelsens 

uppdrag att erbjuda stöd till kommuner och regioner bland annat genom att 

främja samverkan som underlättar energieffektiviseringsåtgärder. 

Kommunerna och deras invånare behöver både effektivisera och spara. Det är 

viktigt med styrning och ledning, roll- och ansvarsfördelning, samt 

resurssättning för att ge arbetet prioritet.   

Ur diskussionen:  

• Vilka konsekvenser för infrastrukturen får totalförsvarets indelning i 

beredskapsområden, exempelvis på sträckan Stockholm – Oslo? 

Behöver GR öka sin påverkan för att stärka vårt område. 
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• Hur ser läget ut inför vintern gällande gastillgång? 

7. Planering 2022-2023   

Informeras om möjlighet för kommunerna att nyttja GR:s lokaler för 

gemensamt arbete inom olika områden. Här finns chans att dela kompetens 

med andra kommuner med GR som arena. Frågan har särskilt väckts inom 

miljö- och samhällsbyggnadsområdena.  

• 9 december 2022. SKR:s VD Palle Lindskog besöker 

kommunchefsgruppen. Frågeställningar lämnas till GR inför detta möte. 

På eftermiddagen är det seminarium kring trygghetsfrågor.  

• Regiondirektör Håkan Sandahl bjuds in till kommunchefsgruppen 

under början av 2023 

• 17 maj 2023 - Dialogdag med VGR 

• 29 september 2023 - Nytt datum för förbundsstyrelsens strategidag. 

 

Antecknat av 

Gunnel Rydberg, Förbundssekreterare   


