Göteborgsregionens kommunalförbund

Dnr: 12-143.012
12-142.012
12-141.012
13-31.012
13-25.012
13-69.012
13-70.012
12-245.012
Fullmäktigeärende 3

2013-06-11
Till Förbundsfullmäktige

Anmälan om val av nya ledamöter och ersättare i
förbundsfullmäktige
Från Göteborgs kommunfullmäktige har inkommit följande
protokollsutdrag:
-

från sammanträde 2012-05-31, § 8, utvisande att till ny ersättare i
Göteborgsregionens förbundsfullmäktige för tiden till och med 2014
utses Cecilia Dalman Eek (S) i stället för Rolf Lindén (S).

-

från sammanträde 2012-05-31, § 9, utvisande att till ny ersättare i
Göteborgsregionens förbundsfullmäktige för tiden till och med 2014
utses Najla Arpe (M) i stället för Mirzet Tursunovic (M).

-

från sammanträde 2012-05-31, § 10, utvisande att till ny ledamot i
Göteborgsregionens förbundsfullmäktige för tiden till och med 2014
utses Reza Talebi (S) i stället för Eshag Kia (S).

-

från sammanträde 2013-01-31, § 7, utvisande att till ny ledamot i
Göteborgsregionens förbundsfullmäktige för tiden till och med 2014
utses Inger Bergsten (M) i stället för Roland Rydin (M).

-

från sammanträde 2013-01-31, § 24, utvisande att till ny ersättare i
Göteborgsregionens förbundsfullmäktige för tiden till och med 2014
utses Marie Lindén (V), i stället för Anna Gül Ogbeide (V).

-

från sammanträde 2013-03-21, § 17, utvisande att till ny ledamot i
Göteborgsregionens förbundsfullmäktige för tiden till och med 2014
utses Olof Svensson (S) i stället för Helena Nyhus (S).
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-

från sammanträde 2013-03-21, § 18, utvisande att till ny ersättare i
Göteborgsregionens förbundsfullmäktige för tiden till och med 2014
utses Tomas Nilsson (M) i stället för Joakim Olinder (M).

Från Kungälvs kommunfullmäktige har inkommit följande protokollsutdrag:
-

från sammanträde 2012-09-20, § 195, utvisande att till ny ersättare i
Göteborgsregionens förbundsfullmäktige för tiden till och med 2014
utses Håkan Olsson (FP).

Förbundsfullmäktige föreslås besluta
att anteckna anmälningsärendena till protokollet.
Göteborg 2013-05-27
Nils-Gunnar Ernstson
/Gunnel Rydberg
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Dnr: 12-184.012,
12-191.012
12-250.012
Fullmäktigeärende 4

2013-06-11
Till
Förbundsfullmäktige

Förslag till val av nya ledamöter och ersättare i
förbundsstyrelsen
GRs valberedning har sedan förra sammanträdet med förbundsfullmäktige,
2012-06-12, behandlat ett antal ärenden kring fyllnadsval och fattat följande
beslut:
- att till ny ledamot i förbundsstyrelsen efter Fredrik Nielsen (M),
Stenungsund, som avsagt sig uppdraget, föreslå Kent Sylvan (M),
Stenungsund.
- att till ny ersättare i förbundsstyrelsen efter Tore Hult (S), Alingsås, som
avsagt sig uppdraget, föreslå Joakim Järrebring (S), Alingsås.
- att till ny ersättare i förbundsstyrelsen efter Rose-Marie Jansson (V),
Lerum, som avsagt sig uppdraget, föreslå Magnus Pettersson (V), Lerum.
Förbundsfullmäktige föreslås besluta
att fastställa val till förbundsstyrelsen för återstoden av mandatperioden
2011-2014 enligt valberedningens förslag.

Göteborg 2013-05-27
Nils-Gunnar Ernstson
/Gunnel Rydberg
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Dnr: 13-90.012
Fullmäktigeärende 5

2013-06-11

Till
Förbundsfullmäktige

Förslag till ny ledamot och sammankallande för
GRs valberedning
Roland Rydin (M), Göteborg, har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot och
sammankallande i GRs valberedning.
Förbundsstyrelsen beslöt 2013-05-24 att föreslå förbundsfullmäktige att utse
Lisbeth Boëthius (M), Göteborg, till ny ledamot och sammankallande i
valberedningen efter Roland Rydin (M), Göteborg.
Förbundsfullmäktige föreslås besluta
att utse Lisbeth Boëthius (M), Göteborg, till ny ledamot och
sammankallande i GRs valberedning efter Roland Rydin (M), Göteborg,
för återstoden av mandatperioden 2011-2014.

Göteborg 2013-05-27
Nils-Gunnar Ernstson
/Gunnel Rydberg
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Dnr: 13-101.012
Fullmäktigeärende 6

2013-06-11
Till
Förbundsfullmäktige

Fastställande av beslut vid bolagsstämman för
GISAB (Göteborgsregionens Internationella Skola
AB) 2013 angående val av styrelse och revisorer
för bolaget
Enligt KL § 17 ska fullmäktige utse samtliga styrelseledamöter samt
lekmannarevisorer i bolag där kommunen har samtliga aktier. Detta gäller
även kommunalförbund.
På förslag av GRs valberedning beslöt bolagsstämman för GISAB 2013-0530 att för tiden intill slutet av nästa ordinarie årsstämma välja ny styrelse
samt förtroendevalda revisorer för 2013, enligt bilaga.
Förbundsfullmäktige föreslås besluta
att fastställa beslutet vid bolagsstämman för GISAB angående val av
styrelse och revisorer för bolaget 2013.
Göteborg 2013-05-30
Nils-Gunnar Ernstson
/Gunnel Rydberg
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Dnr: 13-102.012
Fullmäktigeärende 7

2013-06-11

Till
Förbundsfullmäktige

Förslag till val av ledamöter i skolnämnd för den
svenska sektionen inom ISGR (the International
School of the Gothenburg Region) 2013
På förslag av GRs valberedning beslöt bolagsstämman för GISAB 2013-0530 att för tiden intill slutet av nästa ordinarie årsstämma välja ny styrelse
samt förtroendevalda revisorer för 2013, enligt bilaga.
Enligt beslut om bildande av skolnämnd för ISGRs svenska sektion 201206-12 bör personunion råda mellan förtroendevalda politiker i bolaget
GISABs (Göteborgsregionens internationella skola AB) styrelse och
skolnämnden.
Med bifall till valberedningens förslag föreslås förbundsfullmäktige besluta
att välja ledamöter och ersättare till skolnämnd för ISGRs svenska sektion
fr.o.m. 2013-07-01 enligt bilaga.
Göteborg 2013-05-27
Nils-Gunnar Ernstson
/Gunnel Rydberg
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Utdrag ur protokoll (§ 204) från förbundsstyrelsens
sammanträde fredagen den 24 maj 2013 i
kommunhuset, Öckerö kommun
====================================
§ 204 Revisionsberättelse angående
förbundsstyrelsens räkenskaper och förvaltning för år
2012
Från revisorerna har inkommit revisionsberättelse, daterad 2013-04-16,
angående revisionen av räkenskapsåret 2012. Berättelsen tillstyrker att
förbundets årsredovisning godkänns och att förbundsstyrelsen beviljas
ansvarsfrihet för år 2012.
Förbundsstyrelsen beslutar
att överlämna revisionsberättelsen till förbundsfullmäktige.

Vid protokollet

Gunnel Rydberg
Justeras:

Jonas Ransgård

Patrik Karlsson

Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på Göteborgs
kommuns anslagstavla i maj 2013.
Rätt utdraget intygar:
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Dnr: 12-202.026
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Utdrag ur protokoll (§ 203) från förbundsstyrelsens
sammanträde fredagen den 24 maj 2013 i
kommunhuset, Öckerö kommun
====================================
§ 203 Förslag till årsredovisning för GR avseende år
2012
Till förbundsstyrelsen har förslag till årsredovisning 2012, daterad 2013-0417, överlämnats.
Förbundsstyrelsen beslutar
att föreslå förbundsfullmäktige att besluta
- att fastställa föreliggande årsredovisning för GR för år 2012
huvudsakligen innefattande verksamhetsberättelse,
förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och
finansieringsanalys, samt
- att översända årsredovisningen till medlemskommunerna för
kännedom.

Vid protokollet

Gunnel Rydberg
Justeras:

Jonas Ransgård

Patrik Karlsson

Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på Göteborgs
kommuns anslagstavla i maj 2013.
Rätt utdraget intygar:
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Dnr: 12-86.020
Styrelseärende
2013-05-24
Till
Förbundsstyrelsen

Förslag till årsredovisning för GR avseende år
2012
Till förbundsstyrelsen har förslag till årsredovisningen 2012, daterad 201304-17 överlämnats.
Omsättningen i GR uppgick under 2012 till 311 mkr, varav 42 mkr
finansierats genom årsavgifter till GRs verksamhet, 27 mkr i årsavgifter för
vidaretransfereringar till andra regionala organisationer och 242 mkr i
övriga intäkter.
Verksamheten har under året genererat ett överskott om 14,9 mkr (efter
aktieägarutdelning från Gryning Vård AB).
Den sammanställda redovisningen för GR och dotterbolagen visar ett
resultat på 8,5 mkr och en omsättning på 785 mkr. För Gryning Vård AB,
där GR äger 54%, var omsättningen 421 mkr och resultatet -7,2 mkr. För det
helägda bolaget ISGR AB var omsättningen 92 mkr och resultatet 152 kkr.
För Meritea AB var omsättningen och resultatet 0 kr. Under 2012 beslutades
att bolaget skulle likvideras. Personal och verksamhet flyttades per 2012-0101 över till GRs verksamhet och återfinns inom Sociala- och
arbetsmarknadsgrupperna under namnet GR Meritea.
Beslut om ombudgetering/tilläggsanslag 2013 togs i GRs styrelse den 12
april 2013 (Dnr:12-86.020), uppgår till 4,6 mkr och avser följande uppdrag
utöver redan lagd budget 2013:
 Utbildningsgruppen:
Totalt belopp: 2 200 kkr.
 Sociala- och Arbetsmarknadsgrupperna:
Totalt belopp: 783 kkr.
 Styrgruppen för miljö- och samhällsbyggnad:
Totalt belopp: 700 kkr.
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 Gemensam administration:
Totalt belopp: 950 kkr
Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att föreslå förbundsfullmäktige att besluta
att fastställa föreliggande årsredovisning för GR för år 2012
huvudsakligen innefattande verksamhetsberättelse,
förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och
finansieringsanalys, samt
att översända årsredovisningen till medlemskommunerna för kännedom.

Göteborg den 29 april 2013

Nils-Gunnar Ernstson
/Elizabeth Grandén
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Utdrag ur protokoll (§ 205) från förbundsstyrelsens
sammanträde fredagen den 24 maj 2013 i
kommunhuset, Öckerö kommun
====================================
§ 205 Förslag till verksamhetsinriktning och budget
för GR år 2014
Förbundsstyrelsen beslöt vid sammanträde 2013-02-22 att översända GRs
styrgruppers förslag till verksamhetsinriktning och budget för GR år 2014
till medlemskommunerna med hemställan om synpunkter senast 2013-0404. Förslaget innebär en oförändrad avgiftsnivå om totalt 74,11 kr/invånare
och år, baserat på befolkningsmängden per 2012-12-31.
Förbundsstyrelsen bör beakta de synpunkter som framkommit från
kommunerna i den fortsatta verksamheten inom GR.
Yrkanden
Lennart Wassenius yrkar att GRs stöd till Europakorridoren AB halveras,
och att motsvarande pengar, ca 250 tkr, destineras till Västra
Stambanegruppens informations- och lobbyarbete.
Övriga i alliansgruppen yrkar via Jonas Ransgård på beslut enligt utsänt
förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkande och finner att
alliansgruppens förslag har bifallits medan Lennart Wassenius förslag har
avslagits.
Förbundsstyrelsen beslutar
att föreslå förbundsfullmäktige att besluta
- att fastställa föreliggande verksamhetsinriktning och budget för år
2014,
- att fastställa kommunernas avgift till GR för år 2014 till 74,11 kr per
invånare, med fördelning på kommunerna i förhållande till
befolkningsunderlaget per 2012-12-31, samt
- att uppdra åt förbundsstyrelsen att i den fortsatta verksamheten beakta
de synpunkter som kommunerna framfört under budgetsamrådet.
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Vid protokollet

Gunnel Rydberg
Justeras:

Jonas Ransgård

Patrik Karlsson

Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på Göteborgs
kommuns anslagstavla i maj 2013.
Rätt utdraget intygar:
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Dnr: 13-21.021
Styrelseärende
2013-05-24
Till Förbundsstyrelsen

Förslag till verksamhetsinriktning och budget för
GR år 2014
Förbundsstyrelsen beslöt vid sammanträde 2013-02-22 att översända GRs
styrgruppers förslag till verksamhetsinriktning och budget för GR år 2014
till medlemskommunerna med hemställan om synpunkter senast 2013-0404.
Förslaget innebär en oförändrad avgiftsnivå om totalt 74,11 kr/invånare och
år, baserat på befolkningsmängden per 2012-12-31.
Alla kommuner har inkommit med svar. De yttranden som inkommit
tillstyrker förslag till budget. Några kommuner lämnar synpunkter, bl.a.
med avseende på transfereringar till andra organisationer, se bilaga.
Förbundsstyrelsen bör beakta de synpunkter som framkommit från
kommunerna i den fortsatta verksamheten inom GR.
Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att föreslå förbundsfullmäktige att besluta
att fastställa föreliggande verksamhetsinriktning och budget för år 2014,
att fastställa kommunernas avgift till GR för år 2014 till 74,11 kr per
invånare, med fördelning på kommunerna i förhållande till
befolkningsunderlaget per 2012-12-31, samt
att uppdra åt förbundsstyrelsen att i den fortsatta verksamheten beakta de
synpunkter som kommunerna framfört under budgetsamrådet, samt
att omedelbart justera denna protokollsparagraf.

Göteborg den 23 april 2013
Nils-Gunnar Ernstson
/Gunnel Rydberg
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2012-05-24
Gunnel Rydberg

Sammanfattning av medlemskommunernas
yttranden i budgetsamrådet inför 2014
Kommun

Ställningstaganden

Ale kommun

Kommunen ställer sig positiv till
verksamhetsinriktning och budget för GR
2014 och poängterar vikten av att GR
fortlöpande ser över sin organisation, roll och
uppdrag samt de transfereringar som sker till
andra organisationer.(KS)

Alingsås kommun

Förslag till verksamhetsinriktning och budget
för GR 2014 tillstyrks. (KS)

Göteborgs stad

Kommunstyrelsen tillstyrker förslag till
verksamhetsinriktning och budget för GR år
2014 (KS). Kommenteras att
jämställdhetsperspektivet i större
utsträckning kunde ha varit belyst i
underlaget. Kommenteras i särskilt yttrande
(MP, S och V) att styrgruppernas förslag inte
tillräckligt tydligt betonar att utgångspunkten
för arbetet är hållbar utveckling i dess tre
dimensioner.

Härryda kommun

Kommunen ställer sig bakom
verksamhetsinriktning och budget för GR år
2014. Poängteras vikten av utvecklingen
österut och ett stationssamhälle på stråket till
Landvetter samt en välutbildad och frisk
befolkning oavsett ålder i Göteborgsregionen.
(KS ekonomiutskott)

Kungsbacka kommun

Kommunen har inget att erinra mot förslaget
(KS).
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Kungälvs kommun

Kommunen har inga synpunkter på förslaget
(KS).

Lerums kommun

Kommunen välkomnar satsningar på strategisk
bostadsplanering, tillgänglighet, alternativa
äldreboenden, ungas hälsa samt utveckling av
Västra Stambanan.(KS)

Lilla Edets kommun

Lilla Edets kommun har inget att erinra mot
budgetförslaget (KS).

Mölndals stad

Förslaget tillstyrks (KS).

Partille kommun

Kommunen har inget att erinra mot förslaget.
Betonas vikten av att arbeta med
effektiviseringar och tydliga strukturer (KS).

Stenungsunds kommun

Kommunen lämnar inga synpunkter på
förslaget. (KS)

Tjörns kommun

Kommunen ställer sig bakom förslaget.
Kommenteras att i en kärv ekonomi bör GR
ytterligare förstärka strategisk och operativ
samverkan med medlemskommunerna och
andra. GR bör anpassa sin organisation till
behov av framtida lösningar, bl.a. för stöd till
barn och ungdomar som far illa. Dessutom bör
andelen elever som fullföljer sin utbildning
öka KS).

Öckerö kommun

Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslag till
budget för GR år 2014. (KS)
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Dnr: 13-84.015
Fullmäktigeärende 11
2013-06-11

Till
Förbundsfullmäktige

Instruktioner för verksamheten och för
hanteringen av delegations- och attestfrågor
Nuvarande riktlinjer
Nuvarande instruktioner antogs av förbundsfullmäktige i juni 2004.
Redaktionella revideringar av dokumentet gjordes i maj 2009. Föreliggande
dokument har setts över och vissa revideringar har gjorts, bl.a. med
avseende på förtydligande av kontroll och attest
Riktlinjer för medelsförvaltning samt attest- och utanordningsreglemente
ska fastställas av förbundsfullmäktige.
Instruktioner för verksamheten och för hanteringen av delegations- och
attestfrågor, inklusive därtill hörande bilagor, ska årligen ses över och
godkännas av GRs förbundsstyrelse. Förbundsstyrelsen föreslås få i uppdrag
att vid behov utfärda kompletterande anvisningar till de av
förbundsfullmäktige antagna riktlinjerna för medelsförvaltningen samt
attest- och utanordningsreglemente.
Förbundsstyrelsen beslöt 2013-05-24 att anta bilagda förslag till
arbetsordning för förbundsstyrelsen, instruktion för förbundsdirektören och
delegationsordning samt, under förutsättning av fullmäktiges bifall till
förslaget till attest- och utanordningsreglemente, bilagt förslag till
attestinstruktion.
Förbundsfullmäktige föreslås besluta
att anta bilagda förslag till riktlinjer för medelsförvaltningen inom GR
samt attest- och utanordningsreglemente, samt
att uppdra åt förbundsstyrelsen att vid behov utfärda kompletterande
anvisningar.
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Göteborg den 2013-05-29

Nils-Gunnar Ernstson
/Gunnel Rydberg

Bilaga: Instruktioner för verksamheten och för hanteringen av delegationsoch attestfrågor
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Utdrag ur protokoll (§ 206) från förbundsstyrelsens
sammanträde fredagen den 24 maj 2013 i
kommunhuset, Öckerö kommun
====================================
§ 206 Instruktioner för verksamheten och för
hanteringen av delegations- och attestfrågor
Nuvarande instruktioner antogs av förbundsfullmäktige i juni 2004.
Redaktionella revideringar av dokumentet gjordes i maj 2009. Föreliggande
dokument har setts över och vissa revideringar har gjorts, bl.a. med avseende
på förtydligande av kontroll och attest
Förbundsstyrelsen beslutar
att föreslå förbundsfullmäktige att besluta
- att anta bilagda förslag till riktlinjer för medelsförvaltningen inom GR
samt attest- och utanordningsreglemente, samt
- att uppdra åt förbundsstyrelsen att vid behov utfärda kompletterande
anvisningar,
att anta bilagda förslag till arbetsordning för förbundsstyrelsen, instruktion
för förbundsdirektören och delegationsordning samt, under
förutsättning av fullmäktiges bifall till förslaget till attest- och
utanordningsreglemente, bilagt förslag till attestinstruktion.
Vid protokollet
Gunnel Rydberg
Justeras:

Jonas Ransgård

Patrik Karlsson

Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på Göteborgs
kommuns anslagstavla i maj 2013.
Rätt utdraget intygar:
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Dnr: 09-160.20
Fullmäktigeärende 12
2013-06-11
Till
Förbundsfullmäktige

Avtal om genomförande av block 2 i Västvenska
paketet
Det för 2010-2013 gällande genomförandeavtalet i Västsvenska paketet
”Avtal om genomförande av block 1 med tillägg till avtal om
medfinansiering av transportslagsövergripande infrastrukturåtgärder i
Västsverige” skall enligt medfinansieringsavtalet för Västsvenska paketet
följas av fortsatta genomförandeavtal.
Bakgrund
Efter beslut i såväl förbundsstyrelsen i oktober 2009, som i
förbundsfullmäktige i november 2009, undertecknade förbundsstyrelsens
ordförande i november 2009 ”Avtal om medfinansiering av
transportslagsövergripande infrastrukturåtgärder i Västsverige”. Enligt
detta avtal ska det Västsvenska paketet, med föreslagna
infrastrukturåtgärder för 30 miljarder, finansieras med 50% i statliga anslag
och 50% i form av medfinansiering från lokala och regionala intressenter
(dvs trängselskatt och regionala och lokala bidrag).
Vid ett extra förbundsfullmäktigemöte i oktober 2009 noterades motiven
och förutsättningarna för att GR skall vara avtalspart: ”GR medverkar inte
som finansierande part och kan inte heller gå i medlemskommunernas ställe.
Som avtalspart bekräftar förbundsfullmäktige att ett genomförande av
paketet är i linje med de mål och strategier som genom rådslagen lagts fast
för Göteborgsregionens utveckling (Uthållig tillväxt, Strukturbild och
K2020).”
I förbundsfullmäktiges beslut från november 2009 uppdrogs också åt
förbundsstyrelsen ”att verka för ett fullföljande av paketet och att
trängselskattesystemet kommer till stånd”.

19

Göteborgsregionens kommunalförbund

Det undertecknade medfinansieringsavtalet är övergripande och förutsätter
precisering av och följdavtal avseende ingående objekt. Parterna träffade
därefter avtal om vilka projekt som ska utföras under tidsperioden 20102013 ”Avtal om genomförande av block 1 med tillägg till avtal om
medfinansiering av transportslagsövergripande infrastrukturåtgärder i
Västsverige”. Avtalet behandlades i förbundsstyrelsen i maj 2011 och i
förbundsfullmäktige i juni 2011. Förbundsstyrelsens ordförande fick i
uppdrag att underteckna avtalet.
I fortsättningen av arbetet med att genomföra Västsvenska paketet kommer
fortsatta genomförandeavtal att tas fram och arbete med att ta fram ett
förslag till ”Avtal om genomförande av block 2” i Västsvenska paketet
pågår. Förslaget är att förbundsfullmäktige ger förbundsstyrelsen i uppdrag
att besluta om avtalet samt uppdrar åt förbundsstyrelsens ordförande att
efter beslut underteckna avtal.
Förbundsfullmäktige föreslås besluta
att förbundsstyrelsen får i uppdrag att besluta om fortsatta avtal inom ramen
för tecknat ”Avtal om medfinansiering av transportslagsövergripande
infrastrukturåtgärder i Västsverige”, samt
att uppdra åt förbundsstyrelsens ordförande att underteckna dessa avtal efter
beslut i förbundsstyrelsen.

Göteborg 2013-05-24
Nils-Gunnar Ernstson/Ylva Löf
/Ylva Löf/Cecilia Kvist
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Utdrag ur protokoll (§ 207) från förbundsstyrelsens
sammanträde fredagen den 24 maj 2013 i
kommunhuset, Öckerö kommun
====================================
§ 207 Avtal om genomförande av block 2 i
Västvenska paketet
Det nu gällande genomförandeavtalet i Västsvenska paketet för perioden
2010-2013 ”Avtal om genomförande av block 1 med tillägg till avtal om
medfinansiering av transportslagsövergripande infrastrukturåtgärder i
Västsverige” skall följas av nytt avtal.
Tidigare avtal har behandlats på förbundsfullmäktige, men tidplanen för
förslag till ”Avtal om genomförande av block 2” medger inte en behandling
på förbundsfullmäktige i juni.
Förslaget är att förbundsfullmäktige ger förbundsstyrelsen i uppdrag att
besluta om avtalet samt att uppdra åt förbundsordförande att underteckna
det.
Förslag till yttrande, daterat 2013-04-29, har upprättats.
Mats Pilhem lyfter diskussion om alternativ finansiering till Västsvenska
paketet om det blir nej till trängselskatt i folkomröstningen i Göteborg.
Förbundsstyrelsen beslutar
att föreslå förbundsfullmäktige att besluta
- att förbundsstyrelsen får i uppdrag att besluta om fortsatta avtal inom
ramen för tecknat ”Avtal om medfinansiering av
transportslagsövergripande infrastrukturåtgärder i Västsverige”,
samt
- att uppdra åt förbundsstyrelsens ordförande att underteckna dessa avtal
efter beslut i förbundsstyrelsen.
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Vid protokollet

Gunnel Rydberg
Justeras:

Jonas Ransgård

Patrik Karlsson

Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på Göteborgs
kommuns anslagstavla i maj 2013.
Rätt utdraget intygar:
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Dnr: 12-44.10
Fullmäktigeärende 13
2013-06-11
Till
Förbundsfullmäktige

Hållbar tillväxt – mål och strategier med fokus på
regional struktur
Vid förbundsstyrelsens möte 2012-02-10 gavs förbundsdirektören i uppdrag
att i samarbete med BRG ta fram ett förslag till process för uppdatering av
Uthållig tillväxt, antagen 2006-05-16 med syfte att levandegöra
dokumentets mål och strategier och ytterligare förstärka delaktigheten i
regionens utveckling. Förbundsstyrelsen godkände 2012-09-14 föreslagen
arbetsprocess med målsättningen att uppdateringen av Uthållig tillväxt
liksom tidigare skulle ske i brett samarbete med medlemskommunerna i
GR.
Under perioden oktober 2012 till februari 2013 bjöd GR därför in
kommunernas fullmäktigeförsamlingar till en bred politisk reflektion och
uppföljning kring mål-och strategiområden i Uthållig tillväxt, läget i
regionen och genomfört arbete i kommunerna. Sammanlagt har ca 1100
förtroendevalda getts möjlighet att delta. Som underlag för dessa
rådslagsdiskussioner fanns en översiktlig lägesrapport för regionen som ger
en bild av regionens utveckling sedan 2006 inom de fem målområdena i
Uthållig tillväxt. Rådslagsrundan avslutades den 19 mars 2013 med en
rådslagskonferens där närmare 200 fullmäktigeledamöter förde det
gemensamma samtalet kring regionens möjligheter och utmaningar ett steg
vidare.
Utifrån de 13 rådslagen samt rådslagskonferensen har ett förslag till
uppdatering av Uthållig tillväxt utarbetats. Till stöd för de bearbetningar
som gjorts ligger alla de synpunkter som framförts under processens gång.
Dessa finns dokumenterade i dels minnesanteckningar från respektive
kommunfullmäktige, dels en särskild handling: Uthållig tillväxt –
uppdatering, Redogörelse rådslag 5.
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I denna femte rådslagsrunda har diskuterats hur Uthållig tillväxt används
och avspeglar sig i kommunernas arbete för regional utveckling samt
möjligheter och hinder för regionens fortsatta utveckling. Ledamöter från
GR:s förbundsstyrelse har medverkat vid samtliga rådslag. Följande frågor
har varit grund för diskussionen:
• Är vi på rätt väg för att nå målen? Vilka förutsättningar behövs och hur kan
vi skapa dem?
• Hur bidrar vi i vår kommun till regional utveckling? Och hur kan
kommunen fortsatt bidra till en stark utveckling i regionen
• Hur tar vi höjd för nya regionala utmaningar? (där förbundsstyrelsen
särkskilt lyft frågan om social sammanhållning och miljö och klimatfrågor)
Rådslag 5 visar att vi är på god väg att nå målen. Sammanfattningsvis visar
diskussionerna att det finns ett fortsatt stöd för mål och strategier i Uthållig
tillväxt.
Men…
• Målen om infrastuktur nås inte i tid
• Det finns ett behov av gemensamma bilder av social hållbarhet
• Ett större ansvar krävs för miljö och klimatfrågorna
Och…
•
•
•
•
•

Samsyn och samarbete i regionen är nödvändigt och önskat
Kollektivtrafikens betydelse betonas
Bostadsbyggandet behöver utvecklas; planerat, varierat, billigare och mer
Tvärförbindelser mellan huvudstråken saknas
Attraktiva skolor och utbildningar är viktigt

Eller…
• Är målen inte tillräckligt långsiktiga?
• Går det inte tillräckligt snabbt?
Rådslagen visar även att alla kommuner bidrar till den gemensamma
utvecklingen av regionen, många konstaterar att ”allt behövs inte överallt”.
Målen och strategierna i Uthållig tillväxt är basen för regional utveckling
och ger fortfarande ett bra avstamp för framtida beslut.
Det uppdaterade mål- och strategidokumentet Hållbar tillväxt gör inte
anspråk på att vara heltäckande i frågor som rör regional utveckling. Det bör
särskilt observeras att den närmare inriktningen och avgränsningen av
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arbetet har preciserats till att omfatta ”uthållig tillväxt - mål och strategier
med fokus på hållbar regional struktur” (främst infra-, bebyggelse- och
grönstruktur). Rådslagen har visat att det finns en vilja att ta ett större ansvar
för de sociala frågorna liksom klimatfrågor och att dessa kan inkluderas i
målen.
Syftet med Hållbar tillväxt är att lägga en stabil grund för det gemensamma
arbetet med att utveckla Göteborgsregionen till en stark och tydlig
tillväxtregion i Europa – en region som är attraktiv att leva och verka i samt
besöka.
Förbundsfullmäktige föreslås besluta
att anta mål-och strategidokumentet Hållbar tillväxt – mål och strategier
med fokus på regional struktur, daterat maj 2013.

Göteborg 2013-05-28
Nils-Gunnar Ernstson
/Ylva Löf
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Utdrag ur protokoll (§ 215) från förbundsstyrelsens
sammanträde fredagen den 24 maj 2013 i
kommunhuset, Öckerö kommun
====================================
§ 215 Motion: Gör omtag om det västsvenska paketet
Rubricerade motion till GRs förbundsfullmäktige från Jan Pressfelt,
Aledemokraterna, Ale kommun, har varit utsänd till förbundsstyrelsen.
Paula Örn framhåller att rutinen kring motioner bör ses över så att
förbundsstyrelsen får möjlighet att besluta om remiss.
Förbundsstyrelsen beslutar
att översända motionen till förbundsfullmäktige 2013-06-11 för
ställningstagande till remiss.

Vid protokollet

Gunnel Rydberg
Justeras:

Jonas Ransgård

Patrik Karlsson

Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på Göteborgs
kommuns anslagstavla i maj 2013.
Rätt utdraget intygar:
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Utdrag ur protokoll (§ 216) från förbundsstyrelsens
sammanträde fredagen den 24 maj 2013 i
kommunhuset, Öckerö kommun
====================================
§ 216 Bestämmande av tid för förbundsfullmäktiges
sammanträden 2014
Förbundsstyrelsen beslutar
att föreslå förbundsfullmäktige att besluta
- att fullmäktiges sammanträden 2014 äger rum tisdagen den 10 juni
(godkännande av verksamhetsinriktning och budget samt årsredovisning)
samt tisdagen den 16 december (för förrättning av val för åren 20152018).

Vid protokollet

Gunnel Rydberg
Justeras:

Jonas Ransgård

Patrik Karlsson

Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på Göteborgs
kommuns anslagstavla i maj 2013.
Rätt utdraget intygar:
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Utdrag ur protokoll (§ 217) från förbundsstyrelsens
sammanträde fredagen den 24 maj 2013 i
kommunhuset, Öckerö kommun
====================================
§ 217 Kungörelse av förbundsfullmäktiges
sammanträden under år 2014
Förbundsstyrelsen beslutar
att föreslå förbundsfullmäktige att besluta
- att kungörelser om fullmäktiges sammanträden, innefattande uppgifter
om de ärenden som ska behandlas, under år 2014 ska införas i
Göteborgs-Posten och Metro.

Vid protokollet

Gunnel Rydberg
Justeras:

Jonas Ransgård

Patrik Karlsson

Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på Göteborgs
kommuns anslagstavla i maj 2013.
Rätt utdraget intygar:

28

Dnr: 13-88.010
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Utdrag ur protokoll (§ 218) från förbundsstyrelsens
sammanträde fredagen den 24 maj 2013 i
kommunhuset, Öckerö kommun
====================================
§ 218 Redovisningshandling och revisionsberättelse
avseende Stiftelsen för västsvenska fritidsområden
samt fråga om ansvarsfrihet för stiftelsen för år 2012
Årsredovisning och verksamhetsberättelse för Västkuststiftelsen för år 2012
har varit utsänd. Årsredovisningen inkluderar revisionsberättelse.
Enligt stiftelsens stadgar, beslutade av Stiftelsens huvudmän, ska
ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning prövas av huvudmännen, vilka
utgörs av Västra Götalandsregionen, Region Halland och GR.
Per Ödman, ordförande i Västkuststiftelsens styrelse, informerar om att ett
ägarsamråd om Västkuststiftelsens framtid kommer att hållas senare i år.
Förbundsstyrelsen beslutar
att föreslå förbundsfullmäktige att besluta
- att för GRs del bevilja styrelseledamöterna i Västkuststiftelsen
ansvarsfrihet för 2012 års förvaltning, samt
- att anteckna mottagandet av årsredovisningen och revisionsberättelsen
för Västkuststiftelsen för år 2012.

Vid protokollet
Gunnel Rydberg
Justeras:

Jonas Ransgård

Patrik Karlsson

Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på Göteborgs
kommuns anslagstavla i maj 2013.
Rätt utdraget intygar:
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