Förbundsstyrelsen
Kallelse till sammanträde 2020-10-16, kl. 9-12
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: Teamsmöte

Föredragningslista
Upprop (9.00)
Muntliga föredragningar (9.05-11.10 ca)
• Inledning – Marith Hesse, förbundsstyrelsens 2e vice ordförande (9.059.10)
• Information om kommuntalen för mottagande av nyanlända – Love
Lundin, Länsstyrelsen (9.10-9.25)
• Lägesrapport om arbetet med kompetensförsörjning i Göteborgsregionen,
del II – Lena Holmlund, GR (9.25-9.55)

Paus (10 min)
• Utredning om GR:s politiska organisation del II – ett antal scenarier
presenteras. Kort frågestund - styrelseärende 2 – (10.05-10.20)
• Konsekvensbeskrivning av en sänkning av årsavgiften med upp till tio
procent del II – Bo Andersson (10.20-10.35)
• Lägesrapport från ISGR – Birgitta Sandström Barac, VD (10.35-10.45)
• Fortsatt process kring Gryning Vård (Helena Söderbäck) (10.45-10.50)
• Övriga styrelseärenden (10.50-11.10)

Gruppmöten via Teams (11.10-11.40 ca)
Varje gruppledare ansvarar för att skicka teamslänk till sin grupp.

Styrelseärenden (11.40-12.00 ca)
1. Val av ny ledamot i utbildningsgruppen efter Martina Kjellqvist (KD), Öckerö
(bilaga)
2. Delårsbokslut för GR per augusti 2020 (bilaga)
3. Utredning om GR:s politiska organisation – kompletterat diskussionsunderlag
(bilaga)
4. Avslut av åtagande i partnerskap samt medfinansiering av Europa Direkt
Göteborgsregionen (bilaga)
5. Återrapportering handlingsplan inköp- och upphandling på GR (bilaga)
6. Förslag till interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk omsorg,
förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR kalenderåret
2021 (bilaga)
7. Handlingsplan för suicidprevention 2020–2025 (bilaga)
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8. Yttrande med anledning av SOU 2020:41 ”Kommuner som utförare av tjänster
åt Arbetsförmedlingen – en analys av de rättsliga förutsättningarna” (bilaga)
9. Göteborgs stads program för bostadsförsörjning 2020-2026 (bilaga)
10. Härryda kommuns förslag till bostadsförsörjningsprogram 2021-2025 (bilaga)
11.Granskning av Fördjupad översiktsplan (FÖP) för Ytterby i Kungälvs kommun
(bilaga)
12.Översiktsplan för Göteborg Fördjupad för Västra Arendal och Torsviken (bilaga)
13.Åtgärdsvalsstudie Södra Mellanstaden (bilaga)
14.Vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för Vänersborgsviken och Göta
älvs dricksvattentäkter (GÄVSO) (bilaga)
15. Målbild Tåg 2028 inklusive storregional busstrafik (utskickas senare)
16. Samråd 2 ”Ny järnväg mellan Göteborg-Borås, en del av nya stambanor”
(bilaga)
17. Producentansvar för returpapper (bilaga)
18. Övriga styrelseärenden

Välkomna!
Axel Josefson
Ordförande

Gunnel Rydberg
Förbundssekreterare
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