
Förbundsstyrelsen
CÖTEBORGS
REGIONENProtokoll 2O2L-O2-72

Göteborgsregionens kommunalforbu nd
Plats: GR, Anders Personsgatan 8

Protokollsutd rag

S 237. Förslag till samrådsunderlag inför budget för GR2022
Diarienummer: 2o21-oooo5.021

Beslut

Bilagda samrådsunderlag översänds till medlemskommunerna med hemställan
om synpunkter senast den r april zozr.

Denna protokollsparagraf justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet

Enligt förbundsordningen ska förbundsstyrelsen bereda medlemskommunerna
tillf?ille att yttra sig över ett samrådsunderlag avseende budget för
nästkommande år. För zozz har bifogade förslag till samrådsunderlag inför
rambudget tagits fram. Medlemskommunernas slmpunkter ska vara GR
tillhanda senast r april zozr. Beslut fattas i förbundsstyrelsen 7 maj och
förbundsfullmäktige r5 juni. Rambudgeten kompletteras under senare delen av
zozr med en detaljbudget som beslutas i förbundsstyrelsen 19 november och i
förbundsfullmäktige r4 december.

Beslutsunderlag

o Rambudget zozz
. Strategisk inriktning för GR zozo-zoz: (länk)

. Plan och detaljbudget zozr (länk)

o Protokollsutdrag g zzr
. Styrelseärende T- zo2o-tr-27

Skickas till

Medlemskommunerna

Vid protokollet:

Rydberg
Förbundssekreterare

Justeras: 7(2)



Förbundsstyrelsen gÖrrnones
REGIONENProtokoll 202L-o2-t2

Göteborgsregionens komm unalförbund

Plats: GR, Anders Personsgatan 8

Justeras

Odhner
Justerare

\

Justeras: 2 (2)



Förbundsstyrelsen eörEeones
REGIONENProtokoll 2O2L-O2-L2

Göteborgsregionens kom mu nalförbu nd
Plats: GR, Anders Personsgatan 8

Protokollsutd rag

S 240. Översiktsplan för Bollebygds kommun - samrådshandling
Diarienummer: zozo-oo33B

Förslag till beslut

Föreliggande förslag till yttrande, daterat zozo-tz-t6, godkänns.

Denna protokollsparagraf justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från Bollebygds
kommun, daterad 2o2o-11-o5, beretts tillf?ille att yttra sig över rubricerad
remiss.

GR:s ybtrande, daterat zozo-tz-t6, fokuserar på det regionala perspektivet på
fysisk planering och utgår från ställningstagandenai HåIIbar tilluiirt,
Strukturbild for Göteborg sregionen samt M ålbild Göteborg -Borås.

Beslutsunderlag

Skickas till

oversiktsplan (O bollebygd. s e

vid

Rydberg
Förbundssekreterare

Ordförande

Odhner

J

Justerare

Justeras: t(L)



Förbundsstyrelsen
CÖTEBORGS
REGIONENProtokoll 2021-02-12

Göteborgsregionens kom mu nalförbu nd
Plats: GR, Anders Personsgatan 8

Protokollsutd rag

E 241,. Regional handlingsplan för frituftslivet i Västra Götaland
Diarienummer: zozo-oo384

Beslut

Föreliggande förslag till yttrande daterat 2o2o-or.-o4, godkänns.

Denna protokollsparagraf justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet

Länsstyrelsen har i samråd med kommuner, föreningar och det Regionala
Friluftsrådet tagit fram ett förslag till en regional handlingsplan för friluftslivet.
syftet med handlingsplanen är att ge en överblick, visa på behov och planera
för friluftslivet. Den ska visa aktuella policys, föreslå regionala strategier och ge
riktlinjer för framtida förvaltningsåtgärder. Den ska även vara en id6bank för
olika aktiviteter.

Förslagen till åtgärder i handlingsplanen utgår ifrån de tio friluftsmålen.
Samlat ger åtgärdsförslagen en bild av att grönområden behöver säkras för att
tillgängliggöra friluftsliv, att bättre samverkan mellan aktörer är viktigt och att
kunskap kring friluftslivets förutsättningar behöver öka och spridas.

sammantaget ser GR dokumentet som en utmärkt id6bank men saknar den
strategiska nivån, de ekonomiska perspelitiven och tSmgden som en
handlingsplan utgör i fråga om framgångsrikt genomförande.

Beslutsunderlag

. Regional handlingsplan för friluftslivet - förslag zozo Vdstra Götaland

. sveriges friluftsmål - http://rm,vw.naturvardsverket.se/Friluftsmalen/

Skickas till

vastragotaland@ lansstvrelsen.se med kopia till
robert.andersson@lanssVrelsen.se och sofie.bernhardsson@lansstlrelsen.se
Uppge ärendets diarienummer 5o7-5382 6-zozo-t.

Rydberg
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)

Förbundssekreterare

Justeras:

d/ '& t (2)



Förbundsstyrelsen
GöTEBORGS
REGIONENProtokoll 202I-o2-t2

Göteborgsregionens komm unalförbu nd
Plats: GR, Anders Personsgatan 8

Justeras:

Ordförande

Odhner
Justerare

Justeras: 2(2)



Förbundsstyrelsen
CöTEBORGS
REGION ENProtokoll 2O2L-02-t2

Göteborgsregionens kom mu nalförbu nd

Plats: GR, Anders Personsgatan 8

Protokollsutd rcg

5244. GR:s remissvar på VästKoms verksamhetsplan 2O2L-2O23
Diarienummer: 202o-oo3b3.o19

Beslut

Föreliggande förslag till GR:s remissvar gäliande västKoms verksamhetsplan
2o2r-2o29 godkänns.

Denna protokollsparagraf justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet

västKoms kansli har på uppdrag avvästKoms styrelsen tagit fram ett förslag
till verksamhetsplan 2o2r-2o23. Planen har skickats till förbunden pä remiss
och sista svarsdag är zozt-or-26. GR ställer sig i huvudsak bakom förslaget till
VåstKoms verksamhetsplan zozr-2o23,men anser att planen behöver
förtydligas i vissa avseenden gällande västKoms uppdrag och verksamhet samt
utvärdering och uppföljning av mål och aktiviteter. GR menar att det överlag
bör förtydligas att VästKom arbetar på kommunalförbundens uppdrag i
prioriterade länsgemensamma samverkansfrågor mellan kommun och
region/andra aktörer. Det saknas också generellt sett beskrivning av hur mål
och aktiviteter i verksamhetsplanen 2o2l-2o23 ska följas upp och utvärderas.
Det är angeläget att en sådan utvärdering/uppföljning görs inför framtagande
av nästkommande verksamhetsplan. I öwigt lämnar GRförslag på
förtydliganden och tillägg i avsnitten gällande Verksamhet och uppdrag, Hälsa,
vård och omsorg, Digitalisering samt Samverkanslandskapet.

Beslutsunderlag

r RemissversionVästKoms verksamhetsplan zozt-eozr
. TU VästKoms verksamhetsplan zo2L-2ozs

Skickas till

Västkom

Vid protokollet:

Rydberg
Förbundssekreterare

Justeras: R L(2)



Förbundsstyrelsen
GOTEB ORGS
REGIONENProtokoll 2O2[-Q2-L2

Göteborgsregionens komm una lförbu nd

Plats: GR, Anders Personsgatan 8

Justeras:
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