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Nätverk för Samhällsbyggnadschefer 

Anteckningar 2022-02-04 

Anteckningar 

NÄRVARANDE 

Mattias Mossberg, Ale  

Fredrik Linusson, Alingsås  

Marie Peterson, Göteborg  

Henrik Levin, Göteborg  

Per Wingqvist, Göteborg  

Emma Kjernald, Kungsbacka  

Anders Ohlsson, Härryda  

Anders Holm, Kungälv  

Peter Wallentin, Lerum, ej närvarande 

Karin Holmström, Lilla Edet  

Björn Marklund, Mölndal, ej närvarande 

Sofia Hellberg, Partille, ej närvarande 

Daniel Jerling, Stenungsund, del av mötet tom punkt 5 

Marie-Louise Bergqvist, Tjörn, del av mötet 

Andreas Beutler, Öckerö  

ÖVRIGA 

Maria Sigroth, Göteborgsregionen 

Ida Boström, Göteborgsregionen 

Amie Ramstedt, Göteborgsregionen 

Björn Sundén, Göteborgsregionen, punkt 4 

Johan Brisvall, Sharing Capabilities, punkt 5 

Emmy Nicander, Göteborgsregionen, punkt 6 

Javier Falla Acer, Göteborgsregionen, punkt 6 

Nina Hannula, Göteborgsregionen, punkt 6 

1. Incheckning 

Mattias Mossberg är ny samhällsbyggnadschef i Ale kommun och Andreas 

Beutler är ny samhällsbyggnadschef i Öckerö kommun.  Nätverksdeltagarna 

presenterar sig och hälsar dem välkomna. 

2.  Årshjul för nätverket 2022  

Maria Sigroth presenterar en grovplanering för nätverksmötena 2022 i form av 

ett årshjul. Se bild i Teamsmappen.  

3. Nätverkets fokusområden 2022 

Maria Sigroth ger en kort tillbakablick på fokusområden 2021. Därefter 

presenterar hon fokusområden 2022.  
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Fokusområden för nätverket 2022 anges nedan med vita prickar och hänger 

samman med GR:s fokusområden som anges med svarta prickar.   

  

• Profilera storstadsregionen   

o Utveckling och genomförande av Göteborgsbenchen   

o Bidra i arbetet med framtagande av regionala bilder   

• Mark för näringsliv  

o Bidra i arbetet med att matcha mark med näringslivets efterfrågan   

• Öka takten i klimatomställningen och klimatanpassningen  

o Tillsammans med GR bidra till att sprida kunskap om klimatfrågor  

 

4. Information om remisser kring regional respektive nationell 

infrastrukturplan   

Maria Sigroth informerar om remiss kring nationell infrastrukturplan. Det är 

Västra Götalandsregionen som svarar på remissen men alla 

kommunalförbunden undertecknar yttrandet.  

 

Kort summering av yttrande nationell plan 

• Lyft ut lämpliga projekt för separat och ny finansieringsmodell. 

• Lyft in ”Förstärkningsalternativet” i stråket Göteborg-Borås. 

• Lyft in Fyra spår Göteborg-Alingsås, Västra stambanan.  

• Lyft in fortsatt utredning Skälebol-Kornsjö, Norge/Vänerbanan.  

• Lagt kort ligger–lyft tillbaka reinvestering på Kinnekullebanan.  

• Lyft in åtgärder för Södra Bohusbanan.  

• Lyft in pott för Storstadsåtgärder för kollektivtrafik. 

 

Vidare informerar Björn Sundén om huvuddragen i förslag till remissvar om 

regional infrastrukturplan. Den regionala planen är en del av nationell plan. 

Det är Västra Götalandsregionen som upprättar planen. Arbetet har skett i 

samråd med kommunalförbunden. Göteborgsregionen yttrar sig nu i 

remissrundan. Ärendet ska hanteras på Förbundsstyrelsens sammanträde den 

11 februari.  

5. Markpolitik  

Johan Brisvall från Sharing Capabilities (se även Markanvisning.se) ger en 

återkoppling kring sammanställning över den regionala marktilldelningen. 

Inför bygg- och utvecklingsbenchen 1 april önskar Johan få in 

kompletterande underlag från kommunerna.  

 

På mötet beslutas att Johan tar direktkontakt med 

samhällsbyggnadscheferna och preciserar vilket underlag som efterfrågas.  
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6. Återrapport från nätverken 

• Emmy Nicander och Javier Falla Arce, Göteborgsregionen berättar om 

arbetet i GIS-nätverket och frågor som nätverket lyft som möjliga 

samverkansområden, bl.a. kring öppna data. Se verksamhetsrapport för 

nätverket för mer detaljerad information. 

 

• Maria Sigroth, Göteborgsregionen informerar om att miljöstrategiska 

planeringsnätverket upphör i sin nuvarande form och att nätverket är 

informerat om detta. Samhällsbyggnadscheferna har haft uppe frågan 

vid tidigare möten.  

 

• Nina Hannula, Göteborgsregionen återrapporterar kring uppdrag till 

miljöstrategiska planeringsnätverket om regional uppväxling av 

Göteborgs Stads Miljö- och klimatprogram.  Nätverket har gjort en grov 

kartläggning av befintliga initiativ samt arbetat fram förslag på 

regionala insatser utifrån nedanstående delmål i programmet. 

 

• Göteborgs Stad sköter och skyddar arters livsmiljöer så 

att naturvärdena utvecklas 

• Göteborgs Stad ökar den biologiska mångfalden i stadsmiljön 

• Göteborgs Stad säkrar tillgången till grönområden och 

nyttjar ekosystemtjänster 

 

Skriftliga verksamhetsrapporter från alla nätverk finns i nätverkets grupp på 

Teams.   

7. Social hållbarhet i samhällsplaneringen 

Arbetsgruppen för social hållbarhet har fört dialog kring framtida behov och 

fortsatt syfte för gruppen. På mötet presenterar Anders Holm gruppens tankar 

och önskar input från nätverksdeltagarna kring gruppens framtid och fokus. 

Lisa Ström, Göteborgsregionen medverkar.  

 

Flera nätverksdeltagare uttrycker att arbetsgruppen behövs och att föreslagen 

prioritering ligger i linje med kommunernas utmaning. Frågan om 

arbetsgruppens fortsatta arbete samt bemanning kommer hanteras även vid 

nätverkets nästkommande möte 4 mars.   

8. Stående punkter 

Nytt från politiken  

Se protokoll från Styrgruppen Miljö och samhällsbyggnad 20/1    

9. Övriga frågor 

https://goteborgsregionen.se/download/18.7c48537717dc24f256425664/1643015733051/2022-01-20%20Protokoll%20Styrgrupp%20f%C3%B6r%20milj%C3%B6%20och%20samh%C3%A4llsbyggnad.pdf
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• Inbjudan till Bygg- och utvecklingsbenchen 1 april 2022 är skickad som 

save-the-date till nätverket samt till kommundirektörerna. Den 

formella inbjudan skickas inom kort. Varje kommun har fem platser. 

• Elektrifiering, 20 maj – samhällsbyggnadscheferna kommer starta sitt 

nätverksmöte 08.30 på Lindholmen och sedan från kl 09.30 vara med 

på Elektrifieringsdagen. Notera att alla måste anmäla sig separat till 

Elektrifieringsdagen. 

  

 

Vid tangenterna, 

 

Amie Ramstedt 

 

 

 


