
Göteborgsregionens kommunalförbund 

Styrgruppsärende 

2015-12-10 

 

Till styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad 

 

 

Samhällsbyggnadschefernas nätverk inom GR 

AU för GRs nätverk för samhällsbyggnadschefer presenterar sig och 

nätverkets arbete.  

 

Förslag till beslut 

Att anteckna diskussionen.  

 

Göteborg 2015-12-04 

 

Maria Sigroth     

   

 

  

 

 



Göteborgsregionens kommunalförbund 

Styrgruppsärende 
2015-12-10 

 

Till styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad 
 

 
Verksamhetsplan 2016 för styrgruppen för miljö 
och samhällsbyggnad  

Kansliet har tagit fram ett förslag till verksamhetsplan 2016 för 
styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad med input från de 
diskussioner som styrgruppen förde vid sitt sammanträde den 6 
november. 

Arbetet med verksamhetsplanering pågår under hösten i samtliga 
styrgrupper. Styrgruppernas förslag kommer att sammanställas till en 
gemensam verksamhetsplan för GR 2016 för att fastställas i 
förbundsstyrelsen.  

 
Förslag till beslut 

Att ställa sig bakom förslaget till verksamhetsplan 2016 för styrgruppen 
för miljö och samhällsbyggnad, som ett underlag till beslut i 
förbundsstyrelsen om verksamhetsplan för GR 2016.  

 

Göteborg 2015-12-04 

 
Maria Sigroth     
   /Pia Arnesson 

 

  

 

 



Verksamhetsplan 2016 – Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad 

Styrgruppens roll 
Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad är GRs förbundsstyrelses politiska beredningsgrupp inom 
områdena miljö och samhällsbyggnad. Som regionplaneorgan är GR bärare av det regionala 
perspektivet i olika planprocesser och styrgruppen har uppdraget att leda detta arbete och bereda 
sådana frågor som kräver förbundsstyrelsens ställningstagande. Med Strukturbild för 
Göteborgsregionen som grund är styrgruppens uppgift att i ett regionalt perspektiv analysera och 
synliggöra hur de olika delarna kan utvecklas och stärkas för att bli långsiktigt hållbara. 

GR har genom särskilt beslut i förbundsstyrelsen uppdraget att samordna planeringen av 
transportinfrastrukturen i regionen och styrgruppen är beredande för detta uppdrag. Nyligen har 
styrgruppen fått uppdraget att ta initiativ till ett GR-samarbete i strukturerad nätverksform kring 
färdtjänstfrågor. Styrgruppen utgör också den politiskt tillsatta delen av styrgruppen för 
Luftvårdprogrammet i Göteborgsregionen, där övriga deltagare representeras av näringslivet. GR 
företräder medlemskommunerna i programmet och en översyn av nuläge och utvecklingsmöjligheter 
har initierats som underlag för eventuella framtida förändringar. 

Mål och strategier 
Genom mål- och strategidokumentet Hållbar tillväxt har förbundsstyrelsen beskrivit de 
grundläggande utmaningarna för Göteborgsregionens utveckling och därmed lagt en tydlig grund för 
flertalet av de frågor som rör styrgruppens ansvarsområden. För att nå uppsatta mål måste den 
politiska viljan omsättas till praktisk handling och det krävs ett samstämt och konsekvent agerande 
över lång tid. Strukturbilden visar huvuddragen i regionens fysiska strukturer och styrgruppens 
ambition är att koncentrera sig på den långsiktiga planeringen och ha ett helhetstänkande som ger 
förutsättningar för att skapa en stark och långsiktigt hållbar regional struktur som utgår från 
storstadsområdets möjligheter. Under 2016 kommer ett ökat fokus att läggas på den sociala 
hållbarheten kopplat till fysisk planering. 

Övergripande fokus 2016 – MOS 
Utifrån de politiskt antagna inriktningsmålen i den fleråriga Verksamhetsinriktningen 2016 tas 
avstamp i tre områden; boende och bostäder, en hållbar livsmiljö samt infrastruktur för effektivt och 
klimatsmart resande. Med rådande flyktingsituation kommer ett stort fokus att läggas på nyanländas 
boendesituation även under 2016, men boende för alla de som inte kan realisera önskat boende är 
viktigt. GR står bakom Klimatstrategi för Västra Götaland och ambitionen är att tydligare lyfta 
klimatfrågan i ett regionalt perspektiv och GR bör ha ett eget styrdokument att utgå från i fortsatt 
arbete. Med en växande befolkning ökar behovet av transporter som möter klimatmålen och 
styrgruppens fokus är förändrad mobilitet. En samordning av bostads- och infrastrukturplaneringen 
är ett prioriterat område. 

Övergripande fokus 2016 – planeringsavdelningen 
Utifrån ovan beskrivna inriktning är ambitionen att fördjupa och stärka det tvärsektoriella 
samarbetet inom GR. Det handlar t ex om att identifiera områden för styrgruppsöverskridande 



arbete och tillsammans med andra avdelningar arrangera och genomföra gemensamma 
styrgruppsmöten eller att initiera och genomföra fler avdelningsövergripande projekt. 

Löpande verksamhet och aktiviteter 
I den löpande verksamheten ingår att GR genom planeringsavdelningen medverkar med det 
regionala perspektivet i en rad nätverk, arbets-, lednings- och styrgrupper (exempelvis i Västsvenska 
paketet och i ARC – Airport Region Conference ). Ett viktigt stöd för gemensam kunskapsuppbyggnad 
och erfarenhetsutbyte ges av de chefsnätverk som finns inom GR. Nätverket för infrastruktur har ett 
särskilt mandat att vara ett stöd i GRs processer och medverka i dialog och remissvar kring nationella 
och regionala infrastrukturfrågor. Härutöver finns nätverk som bildats särskilt för att utveckla 
kunskapen och arbetet kring prioriterade temaområden. 

VA-frågan är en nyckelfråga i kommunerna och inom avfalls- och vattenområdet pågår genom 
särskilt avtal ett regionalt samarbete för att samordna insatser, lösa regiongemensamma frågor och 
genomföra regiongemensamt utvecklingsarbete i enlighet med intentionerna i den regionala 
avfallsplanen och den regionala vattenförsörjningsplanen. Ambitionen är att etablera motsvarande 
samarbete rörande avloppsfrågor. 

GR leder eller medverkar genom planeringsavdelningen i ett antal kortare och längre projekt i syfte 
att ge/få kunskap som kan bidra till att stärka den regionala utvecklingen. En del i den löpande 
verksamheten är också att planeringsavdelningen administrerar två vattenvårdsförbund, tre 
vattenråd samt samornar kalkning i sju av regionens kommuner.  

I samband med nya uppdrag och projekt undersöks dels möjligheten till aktiv medverkan i 
internationella projekt som ligger i linje med GRs övergripande mål för kunskaps- och 
erfarenhetsutbyte, dels möjligheten till medfinansiering om det bedöms ge ett mervärde till 
verksamheten. 



Utmaningar 
och strategier 

Under året ska GR särskilt verka 
för… 

… med fokus på att 

Goda livsvillkor och 
framtidsutsikter för 
barn och unga 

… att tillvarata och utveckla regionens 
grön- och blåstruktur 
 
 
 
 
 
... att begränsa klimatpåverkan 
 
 
… en långsiktigt hållbar 
materialförsörjning 
 

… utveckla kunskapen kring landskapskonventionen, ekosystemtjänster, stad och 
land och andra perspektiv som kan komma att påverka planeringsprocessen 
… skapa en samsyn och ett gemensamt regionalt ställningstagande i syfte att säkra 
tysta områden som identifieras i GR:s och länsstyrelsens kartering 
… utveckla strukturbilden med avseende på kustzonen samt utveckla en samsyn i 
regionen kring kustzonsplanering 
 
… utveckla GR:s roll i klimatarbetet och identifiera delregionala aspekter i 
klimatfrågan i en regional klimatstrategi 
 
… utreda hur materialförsörjningsfrågan kan hanteras för att ge stöd i 
kommunernas översiktsplanearbete 
 

En inkluderande 
region för goda 
livsvillkor hela livet 

... att stärka regionens attraktivitet 
 

… samordna bostads- och infrastrukturplaneringen 
… öka kunskapen kring stadsbyggandets och infrastrukturens betydelse för social 
hållbarhet 
 

Livslångt lärande … att stärka kompetensförsörjningen i 
medlemskommunerna 

…. skapa förutsättningar för integration av nyanlända 

Boende och 
bostäder 

… tydliggöra regionen som en funktionell 
bostadsmarknad med ett ökat och 
varierat bostadsutbud 
 
… bidra till en medveten utbyggnad och 
förbättrade byggprocesser som skapar 
effektivare bostadsmarknader 
 
 

… skapa förutsättningar för de grupper i samhället som inte själva kan realisera 
önskat boende samt initiera en diskussion i förbundsstyrelsen för att nyanländas 
behov av bostäder ska synliggöras i kommunernas bostadsförsörjningsprogram 
 
… ta fram en analys som underlag för en regional handlingsplan rörande vad det 
är som skapar effektivitet i bostadsbyggandet för att skapa underlag för åtgärder 
 
 
 



Boende och 
bostäder, forts 

… en samsyn genom regional 
boendeplanering 

… etablera en regional politisk plattform kring boendefrågan med branschens 
aktörer 

En fungerande 
arbetsmarknad 

… att skapa förståelse för 
befolkningstillväxten och den förändrade 
demografins utmaningar 

… ta fram en konsekvensanalys över ökad befolkningstillväxt som underlag för att 
förstå de sektorsövergripande utmaningarna och som underlag för en regional 
handlingsplan 
 

En hållbar livsmiljö … ren luft 
 
 
… friskt vatten 
 
 
 
… en hållbar avfallshantering 
 
 
… ny bebyggelse som stärker en hållbar 
regionstruktur 
 
 
… säkra samhället mot effekterna av 
klimatförändringarna 
 
 

… göra en översyn av luftvårdsprogrammets syfte och uppdrag för att utveckla 
luftvårdsprogrammet 
 
… säkra upp VA-kompetens i regionen 
… regionalt samordna dagvattenhantering och effektiv avloppsrening 
… stödja kommunerna i deras arbete med åtgärdsprogrammet för Västerhavet   
 
… skapa nya och utveckla befintliga överenskommelser som bidrar till minskade 
avfallsmängder och ökad återvinning 
 
… i tidigt skede på ett tydligare sätt synliggöra det regionala perspektivet för att 
stödja kommunerna i lokaliering av bostäder enligt strukturbilden 
 
 
… skapa en samsyn kring regional och lokal klimatanpassning som underlag för en 
regional handlingsplan 

Infrastruktur för 
effektivt och 
klimatsmart resande 

… ett långsiktigt hållbart transportsystem 
 

… ta fram en gemensam bild av hur transportsystemet i regionen behöver stärkas 
samt främja en hållbar mobilitet 
 
… genomföra ett pilotprojekt om regionala stomcykelstråk 
 



Digital utveckling 
och 
välfärdsteknologi 

… att utveckla Mobility management … tillsammans med andra aktörer utveckla lättillgängliga digitala tjänster 

 



Göteborgsregionens kommunalförbund 

Styrgruppsärende 
2015-12-10 

 

Till styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad 
 

 
Förändrad organisation för Delregionala 
kollektivtrafikrådet i Göteborgsregionen  

Förbundsstyrelsen utgör delregionalt kollektivtrafikråd i 
Göteborgsregionen. Idag sker arbetet emellertid inte i linje med 
beslutade ”Samverkansformer kring kollektivtrafik i Västra 
Götalandsregionen” då exempelvis kollektivtrafiknämndens 
representanter sitter med i det beredande organet, styrgruppen för miljö 
och samhällsbyggnad och inte i delregionala kollektivtrafikrådet (tillika 
förbundsstyrelsen). Nuvarande arbetssätt skapar även otydligheter i den 
kommunala dialogen. 

Förslag till ändrad organisation för det delregionala kollektivtrafikrådet i 
Göteborgsregionen har tagits fram för beslut vid GRs förbundsstyrelse 
2015-12-11. Där föreslås bland annat att styrgruppen för miljö och 
samhällsbyggnad inte längre ska vara beredande till det delregionala 
kollektivtrafikrådet i Göteborgsregionen. 

 

 
Förslag till beslut 

Att anteckna informationen.  

 

Göteborg 2015-12-04 

 
Maria Sigroth     
   /Amie Ramstedt 

 

  

 

 



Göteborgsregionens kommunalförbund 

Dnr: 15-241.20 
 

Styrgruppsärende 
2015-12-10 

 

Till styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad 
 

 
Regionalt Trafikförsörjningsprogram Region Halland 
2016-2019 

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från Region 
Halland daterad 2015-10-06 fått rubricerat ärende för kännedom och 
bjudits in att lämna synpunkter. 

Förslag till yttrande, daterat 2015-11-23, har upprättats. 

 
Förslag till beslut 

Att godkänna föreliggande förslag till yttrande, daterat 2015-11-23.  
Att omedelbart justera denna protokollsparagraf.  

 

Göteborg 2015-11-23            

 
Maria Sigroth/Avdelningschef   
                            

Amie Ramstedt/Handläggare 

 

  

 

 



Göteborgsregionens kommunalförbund 

Dnr: 15-241.20 
Tjänsteutlåtande 

2015-11-23 
Amie Ramstedt 

  

 
Regionalt Trafikförsörjningsprogram Halland 2016-
2019 

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från Region 
Halland daterad 2015-10-06 fått rubricerat ärende för kännedom och 
bjudits in att lämna synpunkter. 

Bakgrund och syfte 

Varje län ska enligt den kollektivtrafiklag som trädde i kraft vid 
årsskiftet 2011/12 ha en regional kollektivtrafikmyndighet och varje 
kollektivtrafikmyndighet ska ta fram ett regionalt 
trafikförsörjningsprogram. Region Halland är kollektivtrafikmyndighet i 
Halland och föreliggande förslag till trafikförsörjningsprogram är det 
andra i ordningen.  

Kungsbacka är en av GR:s medlemskommuner. Kommunen tillhör 
emellertid Region Halland och inte Västra Götalandsregionen som övriga 
GR kommuner.  

Arbetspendlingen mellan Kungsbacka kommun och Västra 
Götalandsregionen är mycket omfattande. En majoritet av Kungsbackas 
pendlare reser norrut mot Mölndal och Göteborg. Det är olika 
biljettsystem i Västra Götalandsregionen och Region Halland. För att 
minska effekterna för resenärerna av att de två systemen inte är 
kompatibla används Västtrafiks biljettsystem i Kungsbacka. 
Kollektivtrafikmyndigheterna i Region Halland och Västra 
Götalandsregionen har i en avsiktsförklaring deklarerat att intentionen 
är att det pågående samarbetet ska fortsätta för att minimera effekterna 
av länsgränsen samt underlätta planerings- och beslutsprocesser. 

Kommentarer 

”Koncentration till stråk där förutsättningar för ökat resande är goda” 
anges i programmet som en övergripande strategi. Strategin ligger väl i 
linje med GR:s mål och strategidokument strukturbild för 
Göteborgsregionen vilket är en bra grund för samarbete över de 
administrativa gränserna.  

De norra delarna av Halland en integrerad del av Göteborgs lokala 
arbetsmarknad. GR ser mycket positivt på att Västkustbanan ges högsta 



Göteborgsregionens kommunalförbund 

prioritet i Hallands kollektivtrafiksystem och att Region Halland genom 
föreslaget trafikförsörjningsprogram lyfter Västkustbanans betydelse för 
regionens utveckling. Det är även positivt att Region Halland tydligt 
lyfter potentialen i att knyta Falkenberg och Varberg närmare Göteborgs 
arbetsmarknad. Väl fungerande och effektiva transporter på 
Västkustbanan är en förutsättning för fortsatt utveckling. 

Människors livs och resandemönster utgår inte från administrativa 
gränser. GR vill därför understryka vikten av att region Halland, Västra 
Götalandsregionen och GR har en nära samverkan kopplat till 
infrastruktur, bebyggelse och kollektivtrafikplanering.  GR vill även 
betona att det är av central betydelse att kollektivtrafik och övrig 
samhällsplanering sker i en ömsesidig process. Detta är en fråga som 
även Västra Götalandsregionen arbetar med. Erfarenhetsutbyte och 
samarbete mellan regionerna skulle kunna utveckla arbetet ytterligare. 

GR vill vidare framhålla att hållbart resande är mer än kollektivtrafik. 
Programmet skulle på ett än tydligare sätt kunna präglas av ett ”hela 
resan” perspektiv. Vad avser utveckling av tjänster, som exempelvis 
cykel ombord, lånecykelsystem och samåkning, skulle dessa för största 
möjliga effekt för resenärerna med fördel kunna ske i samverkan mellan 
Region Halland, Västra Götalandsregionen och GR. 

Avslutningsvis vill GR lyfta vikten att regionala system för pris och 
sortiment inte utformas så att det förhindrar att ett nationellt pris- och 
sortimentsystem kan utredas. 
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Styrgruppsärende 
2015-12-10 

 

Till styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad 
 

 
Interkommunal utvecklingsplan LAB190 

 
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har tillsammans med 
Västarvet, samt Alingsås, Essunga, Göteborgs och Lerums kommuner 
deltagit i samverkansprocessen kring LAB190 som pågått sedan hösten 
2013 och som nu resulterat i en Interkommunal utvecklingsplan för 
fortsatt samverkan i området. Planen bifogas handlingarna. 

Sammanfattning 

Det geografiska område som omfattas av LAB190 utgör del av 
Vättlefjäll-Risveden-kilen i GRs strukturbild, och följer väg 190 som går 
genom tre av GRs medlemskommuner, och vidare till Essunga. Målet 
med planen är att skapa ett modellområde för hållbar utveckling, och 
processen grundar sig i den Europeiska landskapskonventionen. 

Interkommunal utvecklingsplan LAB190 innehåller en handlingsplan för 
fortsatt arbete 2016, samt förslag på organisation och finansiering för 
fortsatt samverkan: 

• LAB 190 föreslås ledas av en styrgrupp bestående av 
förtroendevalda från samverkande organisationer.  

• Det praktiska arbetet drivs av en samordningsgrupp av 
tjänstemän som rapporterar till styrgruppen. 
Samordningsgruppen kan bilda arbetsgrupper för drift av 
delprojekt.  

• Respektive organisation föreslås bidra med 10 000 kronor 
vardera för omkostnader för processen.  

• I handlingsplanen föreslås insatser för att tydliggöra områdets 
värden, stärka social hållbarhet och öka delaktighet i planering, 
öka sysselsättning och entreprenörskap, utveckla hållbara 
transporter, samt samverka med forskning. 

• GR pekas ut som huvudansvarig för insatser kring hållbara 
transporter inom området.  

  



Göteborgsregionens kommunalförbund 

GRs medverkan i processen 

Tjänstemän från GR har deltagit i den arbetsgrupp som tagit fram 
förslag till Interkommunal utvecklingsplan LAB190. Politiker från GRs 
styrgrupp för miljö och samhällsbyggnad har deltagit vid ett seminarium 
där förslaget har diskuterats. Målet med processen sammanfaller med 
intentionerna i GRs måldokument Hållbar tillväxt och med det pågående 
arbetet att utveckla GRs strukturbild med avseende på de gröna kilarna.  

GR avser fortsatt delta på tjänstemannasidan i den samordningsgrupp 
som driver den fortsatta processen inom LAB190. Beslut om GRs 
deltagande i olika insatser och delprojekt tas från gång till gång.  

När det gäller frågan om huvudansvar för insatser kring hållbara 
transporter inom området, så kan GR bidra med erfarenheter från 
pågående arbete inom frågan och med de nätverk som finns etablerade. 
I övrigt adresseras frågan till Västra Götalandsregionen och det arbete 
som pågår där med att bygga upp en kompetens- och projektplattform 
för hållbart resande. 

 

 
Förslag till beslut 

Att för egen del ställa sig bakom Interregional utvecklingsplan LAB190, 
med reservation för att GR inte har huvudansvar för insatser kring 
hållbara transporter. 

Att rekommendera förbundsstyrelsen att ställa sig bakom Interregional 
utvecklingsplan LAB190, med reservation för att GR inte har 
huvudansvar för insatser kring hållbara transporter. 

Att rekommendera förbundsstyrelsen att ge MOS presidium i uppdrag 
att utse GRs representant i styrgruppen för LAB190. 

Att rekommendera förbundsstyrelsen att besluta att GR bidrar med 
10 000 kronor för omkostnader för den fortsatta processen LAB190. 
 

 

Göteborg 2015-11-23            

 
Maria Sigroth    
   /Joanna Friberg, Lisa Ström 

 



Göteborgsregionens kommunalförbund 

Styrgruppsärende 
2015-12-10 

 

Till styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad 
 

 
Påverkan av stora infrastruktur- och 
stadsbyggnadsprojekt  

De kommande åren genomförs många stora infrastruktur- och 
stadsbyggnadsprojekt i Göteborgsregionen samtidigt, vilket kommer få 
en stor påverkan på trafikflödena i regionen. Johanna Rödström, Cowi, 
berättar om arbetet med samverkan och koordinering av de stora 
projekten inom Västsvenska paketet och Göteborgs stad.  

 
Förslag till beslut 

Att anteckna informationen.  

 

Göteborg 2015-12-04 

 
Maria Sigroth     
   /Joanna Friberg 
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Styrgruppsärende 
2015-12-10 

 

Till styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad 
 

 
Tema Klimat  

GR står bakom Klimatstrategi för Västra Götaland och har som ambition 
att tydligare lyfta klimatfrågan i ett regionalt perspektiv. Svante 
Sjöstedt, Göteborgs stad, och Karolin Södermark, Kungälvs kommun, 
presenterar det lokala klimat- och energiarbetet i respektive kommun, 
och ger inspel till en diskussion kring vilka frågor som är intressanta att 
jobba med på en regional nivå.  

 
Förslag till beslut 

Att anteckna diskussionen.  

 

Göteborg 2015-12-04 

 
Maria Sigroth     
   /Joanna Friberg 
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