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GR:s nätverk för samhällsbyggnadschefer 

2021-10-15 kl. 9-12. 

Plats: Digitalt via Teams 

 

Minnesanteckningar 2021-10-15 

Inbjudna samhällsbyggnadschefer till dagens möte  

Fredrik Linusson, Alingsås 

Jenny Perslow, Alingsås 

Åsa Lindborg, Göteborg, förhinder 

Katja Ketola, Göteborg, förhinder 

Marie Peterson, Göteborg,  

Henrik Levin, Göteborg 

Per Wingqvist, Göteborg, förhinder 

Emma Kjernald, Kungsbacka,  

Karin Holmström, Lilla Edet 

Anders Ohlsson, Härryda, förhinder 

Anders Holm, Kungälv 

Ken Gunnesson, Ale, förhinder 

Peter Wallentin, Lerum  

Björn Marklund, Mölndal, del av mötet 

Sofia Hellberg, Partille 

Daniel Jerling, Stenungsund, del av mötet 9-11 

Marie-Louise Bergqvist, Tjörn, del av mötet kl 11-12 

Johannes Wallgren, Öckerö, förhinder 

 

Övriga deltagare 

Maria Sigroth, GR 

Amie Ramstedt, GR 

Ida Boström, GR 

Caroline Stigsdotter, Boverket 

Jon Resmark, Boverket 

Andrea Ericsson, Kungsbacka 

Sarah Johnstone, GR 

 

1. Incheckning  

2. Boverkets uppdrag ”Ramverk för nationell planering”  

Caroline Stigsdotter och Jon Resmark, Boverket  

Regeringen har inrättat Miljömålsrådet som en plattform för fler åtgärder och ett 

intensifierat arbete på alla nivåer i samhället för att nå Sveriges miljömål. Ett av 

programområdena är ”Ramverk för nationell planering”. Boverket har uppdraget 

att ta fram förslag på hur en nationell planeringsnivå kan utvecklas i Sverige. 

Arbetet påbörjades mars 2020 och ska slutrapporteras mars 2022. Ett stort antal 

myndigheter är inkopplade. 

 

En grundstruktur är nu framarbetad vilken utgår från att det finns glapp mellan 

nationella mål och strukturer och genomförandet. Boverket föreslår bla 
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• Myndighetsgemensamma analyser och underlag  

• En arena för nationell samordning.  

• Forum för dialog mellan olika planeringsaktörer.  

• Främja dialog och bidra till att bygga och sprida kunskap. 

 

Under hösten kommer förslag på styrning och organisation arbetas fram. 

 

3. Kort lägesrapport om remissen VGR som regionplaneorgan  

Maria Sigroth, GR rapporterar från beredningen för hållbar utveckling (BHU). Alla 

kommunalförbund, inklusive Förbundsstyrelsen i GR har ställt sig negativa till VGR 

som regionplaneorgan. Flera önskar dock att frågan om hur vi kan jobba vidare 

tillsammans hålls levande. 

 

Region Halland har gjort en hemställan om att bli regionplaneorgan vilken nu 

ligger hos departementet. Kommunerna skrev inför hemställan en avsiktsförklaring 

där de ställde sig positiva till Region Halland som regionplaneorgan men i 

kommunernas remissvar till departementet har tre av sex kommuner ställt sig 

negativa.  Övriga remissinstanser i Halland ställde sig positiva i sina remissvar.  

4. Information om infrastrukturplanering 

Maria Sigroth, GR informerar om GR:s särskilda uppdrag kopplat till 

infrastrukturplaneringen. 

1999 beslutade kommunerna att ge GR ansvar för samordning av all regional 

infrastrukturplanering, d.v.s. planering som berör hela regionen eller flera 

kommuner. I dessa processer företräder GR kommunernas intressen gentemot stat 

och region. Det är GR som har kommunernas uppdrag att besvara remisser gällande 

nationell och regional infrastrukturplan. GR svarar även på region Hallands remiss 

ang regional infrastrukturplan. 

Nätverket konstaterar att detta är information som är bra att upprepa i de forum 

som berörs då ledamöter och nätverksmedlemmar byts ut med jämna mellanrum. 

 

PAUS och gemensam digital fika 

5. Klimatutmaningen, från IPCC till regionalt läge  

Sarah Johnstone, GR presenterar en sammanfattning av IPCC:s senaste rapport 

Climate Change 2021 - The Physical Science Basis samt gör en utblick över våra 

regionala utsläpp.  

Om det finns kommuner som önskar att Sarah kommer och gör motsvarande 

dragning alternativt en riktad dragning kring klimatutmaningen i något 

kommunalt forum är de välkomna att kontakta henne direkt. 

Sarah.johnstone@gotebrogsregionen.se 

6. Stående punkter  

• Nytt från politiken 

Se agenda för styrgruppen Miljö och samhällsbyggnads möte 21/10 

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_Full_Report.pdf
mailto:Sarah.johnstone@gotebrogsregionen.se
https://goteborgsregionen.se/GR/toppmenyn/detta-jobbar-gr-med/miljo-och-samhallsbyggnad/politisk-styrgrupp/handlingar/arkiv-miljo-och-samhallsbyggnad/2021-08-18-2021-08-26.html
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• Nuläge Planchefsnätverket och Göteborgsbenchen- Planchefsnätverket har 

haft sitt första möte. Ser stort behov av att ses. I dagsläget saknas data från 

två kommuner. Analyser påbörjas.  

• Social hållbarhet 

• Digitalisering – kort rapport från GIS-nätverket. GIS nätverket har 

identifierat ett behov av att få en gemensam bild över standard för data och 

att gitta gemensamma sätt att arbeta.  

7. Arbete med social hållbarhet och praktisk användning av databasen 

RA i FÖP Kungsbacka stad 

Andrea Ericsson planarkitekt, Kungsbacka berättar om arbetet med social 

hållbarhet inom ramen för FÖP Kungsbacka stad. I arbetet har man bl.a. använt sig 

av det arbete GR driver kring Regionala analyser (RA) med hjälp av verktyget 

Power BI (PBI). I arbetet har Kungsbacka även haft stöd av student kopplat till 

Miljöbron. Uppgiften var att undersöka helhetsintryck av eventuella skillnader i 

livsvillkor mellan kommundelarna.  

8. Övriga frågor  
• Konferens lunch-lunch 11–12/11, Plats: Marstrands havshotell 

• Bygg- och utvecklingsbenchen, 1 april 2022. Benchen samorganiseras av 

byggföretagen, fastighetsägarna och GR. Tydligt fokus på hållbarhetsfrågor. 

Tidigare år har varje kommun haft fem platser (politiker och 

tjänstepersoner).  

 

• Mötestider för nätverket 2022 
4/2 
4/3 
8/4 
20/5 
16-17/6 
2/9 
14/10 
10-11/11 
9/12 

 

 

 

Vid tangenterna: Amie Ramstedt, GR 

 


