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Anteckningar 

NÄRVARANDE  

Maria Reinholdsson, Ale 

Maria Standar, Alingsås 

Peter Lönn, Härryda  

Malin Aronsson, Kungsbacka  

Haleh Lindqvist, Kungälv 

Gull-Britt Eide, Lerum  

Mio Saba, Mölndal  

Kicki Nordberg, Stenungsund 

Rickard Vidlund, Öckerö 

Gitte Caous, GR 

Gunnel Rydberg, GR 

EJ NÄRVARANDE 

Eva Hessman, GBG  

Magnus Sigfusson, GBG  

Elisabeth Linderoth, Lilla Edet 

Bengt Randen, Partille 

Evike Sandor, Tjörn 

1. Energiförsörjningen i Göteborgsregionen – information och dialog 

Peter Svensson, beredskapshandläggare Länsstyrelsen, informerar om 

Västsveriges energiförsörjning. Bland annat redogör han för Västsvenska 

naturgasnätet och Ukraina-krigets påverkan på tillgången till gas. Problemet är 

långsiktigt. Att gå över till olja är inte oproblematiskt, det behövs miljötillstånd 

och så vidare. Han informerar även om det svenska elsystemet som är 

uppbyggt kring vattenkraft, kärnkraft och vindkraft. Vattennivåer, blåst med 

mera avgör tillgången. Dessutom redogörs för den svenska styrels-

förordningen och de prioriteringsklasser som finns vad gäller minskad 

förbrukning.  

Ur diskussionen 

• Hur förbereder sig kommunerna för olika energibesparingar? 

Energimyndigheten behöver ha en dialog med kommunerna. 

• De statliga myndigheterna – Trafikverket, Energimyndigheten med flera 

- borde vara mer synkade i sina budskap när det gäller behovet av 

minskad energianvändning i kommunerna. Länsstyrelsen har en viktig 

roll i att stötta kommunerna.  

Beslut 

• Regelbundna veckomöten på strategisk nivå införs, gärna med 

deltagande av Länsstyrelsen. 
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2. Öppna data, återkoppling från NDU 

Peter Lönn informerar tillsammans med Iwona Carlsson, Kungsbacka, från 

nätverket för digital utveckling. Syftet med punkten att alla kommuner 

gemensamt tar sig an arbetet med öppna data, enligt utsänt förslag. Enligt 

förslaget ska öppna data tillgängliggöras inom Göteborgsregionen med start 

2023. Det handlar om att först ansluta sig till Dataportalen väst och därefter 

publicera data och höja kompetensen hos berörda i kommunerna. Lämpliga 

data att börja med kan vara knutna till exempelvis resande, transporter, klimat 

och miljö, geografi. Resurser kan delas mellan kommuner. Materialet måste 

förstås bearbetas före publicering i ett informationssäkerhetsperspektiv. 

Samordningen sker mellan kommuner och VGR, inte via GR. GR kan dock 

ansluta sig som enskild organisation. 

Kommunchefsgruppen ställer sig positiv till förslaget och tar hem det till 

kommunen för ev. beslut.  

Frågan återkommer till kommunchefsgruppen på novembermötet.  

3. Avstämning gällande Inera  

Peter Lönn informerar. Via SSVIT har kommunerna fått information om 

möjlighet att påverka innehållet i sitt ägda bolag Inera. Ett regionalt 

programråd har satts samman. Mer information kommer och Peter får 

kommunchefsgruppens uppdrag att fortsätta arbeta med frågan via NDU.   

4. Det politiska arbetet i GR  

• GR ser med hjälp av jurist och en arbetsgrupp över organisationens 

styrande dokument, bland annat förbundsordningen. Ett antal 

avstämningsmöten med kommunerna kommer att ske via Teams för att 

GR ska få inspel i processen. Inbjudan kommer.  

• Även ägardokumenten till bolaget Gryning Vård ses nu över med hjälp 

av jurist.  

5. Efter valet 2022 – läget i våra kommuner och GR 

Gunnel Rydberg informerar om valresultatet i Göteborgsregionen 2022. 

Informeras laget runt om de nya styrena som nu är klara i de flesta kommuner.   

6. Kommande möten 

• 10-11 november är det lunch-lunch för kommunchefsgruppen på 

Marstrands havshotell.  Agendan planeras. 

 

Antecknat av 

Gunnel Rydberg, Förbundssekreterare   


