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Kommunstyrelsen

Samråd avseende verksamhetsinriktning och
budget för GR år 2016
GRs årsavgift beräknas sedan 2011 som 74,11 kr per kommuninvånare och föreslås vara
oförändrad 2016. Det innebär för Ales del en årsavgift på 2 100 tkr, att jämföras mot
årsavgiften för 2015 på 2 081 tkr.
Medlemsavgiften för 2016 är beräknad utifrån uppgift från SCB om befolkningen den 30/9
2014. Faktisk årsavgift för 2016 baseras på befolkningstal per 31/12 2014 och ska ses som
preliminär.
Ale kommun ställer sig bakom den föreslagna planen, men anser att behov föreligger av
prioriteringar för att gynna måluppfyllelsen.

Sektor kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig positiv till verksamhetsinriktning och budget 2016
för GR

Björn Järbur
Kommunchef

Helene Ramert
Ekonomichef

Beslutsunderlag




Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2015-03-022015-02-20
GRs samrådsunderlag

Ärendet expedieras efter beslut till:
För kännedom

GR
Sektor UKF
Sektor ATO

Ale kommun, 449 80 Alafors • 0303 33 00 00 • kommun@ale.se • www.ale.se

1(2)

2(2)

Bakgrund
Göteborgsregionen (GR) har till medlemskommunerna översänt förslag till verksamhetsinriktning och budget för 2016 för synpunkter senast den 1 april. Förbundsfullmäktige
fastställer budget och medlemsavgift den 16 juni.
GRs årsavgift beräknas sedan 2011 som 74,11 kr per kommuninvånare och föreslås vara
oförändrad 2016. Det innebär för Ales del en årsavgift på 2 100 tkr, att jämföras mot
årsavgiften för 2015 på 2 081 tkr.
Medlemsavgiften 2016 är beräknad utifrån uppgift från SCB om befolkningen den 30/9 2014.
Faktisk årsavgift för 2016 baseras på befolkningstal per 31/12 2014 och ska ses som
preliminär.
Årsavgiften utgör ca 21 procent av den totala omsättningen på GR. Resterande del av
omsättningen utgör 79 procent och består av flera olika finansieringskällor, såsom staten, EU,
Väste Götalandsregionen och medlemmskommunerna genom samverkasavtal.

Sektorns bedömning
Bidraget till FoU i Väst/GR har gjorts till en ordinarie verksamhet inom GR och kostnaden på
ca 111 tkr betalas av omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden. Resterande medlemsavgift har
historiskt fördelats med 75 % (1 492 tkr) på kommunstyrelsen och 25 % (497 tkr) på
utbildningsnämnden.
Sektor kommunstyrelsen ställer sig positiv till såväl föreslagen verksamhetsinriktning som
föreslagen medlemsavgift. Sektorn vill betona vikten av att GR, i en situation där allt fler
frågor förutsätter fördjupat regionalt samarbete och samverkan i olika nätverk, utvecklas i linje
med nya uppdrag och krav. I det perspektivet är det viktigt med en flerårig verksamhetsplan
vars inriktning kan omformas i takt med medlemskommunernas behov av regional samverkan.
Det är också viktigt att planen tydligare har prioriteringar. Ökad prioritering av
kommunalförbundets verksamhet ökar möjligheterna att uppnå uppsatta mål. Det kan också
övervägas om antalet målsättningar ska begränsas för att öka fokus ytterligare.
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