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NÄRVARANDE  

Maria Reinholdsson, Ale 

Maria Standar, Alingsås 

Eva Hessman, GBG  

Peter Lönn, Härryda  

Malin Aronsson, Kungsbacka  

Haleh Lindqvist, Kungälv 

Gull-Britt Eide, Lerum  

Elisabeth Linderoth, Lilla Edet 

Mio Saba, Mölndal  

Per Bäckström, Partille 

Kicki Nordberg, Stenungsund 

Evike Sandor, Tjörn 

Rickard Vidlund, Öckerö 

Helena Söderbäck, GR 

Gunnel Rydberg, GR 

EJ NÄRVARANDE 

Magnus Sigfusson, GBG 

1. Kompetensförsörjning inom offentlig sektor  

Under 2021 har det varit ett stort fokus på kompetensförsörjning inom GR. 

Tidigare har kommunchefsgruppen fått en lägesrapport gällande insatser för 

kompetensförsörjning inom näringslivet. Nu är offentlig sektor 

i fokus. Lena Holmlund med medarbetare, GR, informerar bland annat om 

tillgång på och prognosticerat behov av arbetskraft i GR-området, 

kompetensutvecklingsinsatser till individer och personal samt goda exempel 

som Yrkesresan och projekt Modig. Dessutom informeras om branschråd för 

äldreomsorg och omställning till nära vård i kommunerna.  

Ur diskussionen 

• Det gäller att kommunen på hemmaplan ger möjligheter att tillämpa det 

som utvecklas i branschråden. 

• Det är viktigt att koppla utbildning till praktik/arbetsplatsförlagt 

lärande. 

• Kommunerna behöver få en större andel av statsbidrag till 

kompetensförsörjning.  

2. Frihamnsdagarna 

Helena Söderbäck informerar. GR har blivit uppvaktade om deltagande i de så 

kallade Frihamnsdagarna, en demokratisatsning som arrangeras av 
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föreningslivet. Konstateras att ingen av GR:s kommuner i dagsläget planerar 

att stödja arrangemanget finansiellt.  

3. Trygghet och säkerhet 

Som en uppföljning av förbundsstyrelsens strategidag med tema trygghet i 

höstas har GR:s socialchefer föreslagit en gemensam temadag/workshop kring 

trygghet och säkerhet. Kommunchefsgruppen är positiv till en sådan satsning.  

 

Det har även diskuterats att inrätta ett nätverk för kommunernas 

säkerhetsamordnare, beredskapssamordnare, säkerhetschefer eller 

motsvarande. Kopplingen till övriga nätverk inom GR blir då viktig liksom 

kopplingen till länsstyrelsens nätverk med samma målgrupp. Frågan 

återkommer vid nästa möte.  

4. Visselblåsarfunktionen – vad hände sen? 

Vid ett tidigare möte diskuterades kommunernas arbete inför införandet av en 

visselblåsarfunktion. Konstateras att det ser lite olika ut i kommunerna. Vissa 

upphandlar mottagningsenhet eller utredningsfunktion. Andra löser 

funktionerna internt. Funktionen ska vara införd 1 juli. Kommunchefsgruppen 

återkommer till frågan om behov av det uppstår  

5. Det säkerhetspolitiska läget med anledning av kriget i Ukraina 

Inledningen av denna punkt genomförs gemensamt med nätverken för 

utbildningschefer samt socialchefer.  

Marie Lindgren, Migrationsverket, ger en lägesbild med anledning av det 

säkerhetspolitiska läget. Över en miljon människor har flytt men det är svårt 

att bedöma hur Sverige kommer att påverkas i det här läget. Migrationsverket 

har beredskapsplaner som kan aktiveras vid behov och 

kommunikationsavdelningen jobbar löpande med att ta fram olika typer av 

information som läggs upp på den externa hemsidan och samlingssidan för 

Ukraina Situationen i Ukraina – Migrationsverket. 

 

Pia Falck, Länsstyrelsen, beskriver länsstyrelsens krisledningsorganisation och 

vilka informationssatsningar som planeras. Regionala och delregionala samråd 

löper på i linjen och kan aktiveras tätare vid behov. Säkerhetssamordnarna 

kallas såväl till möten med SKR som till delregionala konferenser. 

Omvärldsbevakning och information är centralt.  

 

Eva Hessman berättar om Göteborgs stads inriktning och struktur med 

anledning av krisen i Ukraina. 

Förs dialog kring vad vi i Göteborgsregionen kan göra tillsammans, inte minst 

inom ramen för nätverken för vårdsamverkan, digital utveckling och 

integration.  

https://www.migrationsverket.se/
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Aktuella-fragor/Situationen-i-Ukraina.html
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Ur diskussionen 

• Viktigt att nu använda oss av lärdomarna från vår samverkan vid 

flyktingsituationen 2015.  

• Situation behöver ses i ett bredare perspektiv än enbart 

flyktingsituationen; det handlar även om säkerhetsfrågor i stort.  

• Konstateras att länsstyrelsens roll blir viktig framöver när det gäller att 

samordna och informera. Önskvärt är att såväl länsstyrelsen som MSB 

agerar tydligt.  

• Kommunerna i sin tur behöver ha en beredskap för eventuell bosättning 

och skolgång.  

Beslut 

• Kommunchefsgruppen bjuder in länsstyrelsens högsta ledning till en 

fördjupad dialog med anledning av läget.  

6.   Övriga frågor och kommande möten  

Kommundirektörsföreningens konferenser 2022-2023. 

• 17-18/3-2022 

• 19-20/10-2022 

• 16-17/3-2023 

• 19-20/10-2023 

Nästa möte 

• 8 april är det preliminärt demokrati och valet 2022 som står på 

dagordningen.  

 

 

Antecknat av 

Gunnel Rydberg, Förbundssekreterare   


