Kommun

Synpunkter

Bengtsfors

Inga synpunkter

Dals Ed

Utvecklingsförslag

Beslut
KS godkänner förslag på budget för tillväxtmedel 2019.

KS ställer sig bakom kommunchefens förslag till
tjänsteskrivelse som sitt eget.

Inga synpunkter.

I föreliggande förslag till yttrande gör kommunchefen
bedömningen att kommunen noterar att och frågar varför den
tidigare speciell budgetposten på 600 tkr ”Satsning på barn och
ungas kultur” under rubrik 4.1.1 har tagits bort och lagt med i
den övergripande posten ”Övriga kulturprojekt”. Finns det en
risk att barn och unga nedprioriteras?
Kommunen noterar även en oklarhet vad gäller
Nyföretagarrådgivning och distribuerad Affärscoaching, som
båda ska upphandlas och där budgetförslaget innebär en
reducering. Kommunen önskar ytterligare information i frågan.
Inga synpunkter.

KS ställer sig bakom upprättade budget för tillväxtmedel 2019.

Mellerud

Inga synpunkter

Förbundet bör i framtiden vara tydligare i sin kommunikation
rörande denna typ av förslag till budgetförändringar. Detta
särskilt mot bakgrund av den dialog som förts kring förbundets
organisation och finansiering som bland annat gällde att snäva in
förbundets uppdrag. Det blir då lite motsägelsefullt att samtidigt
öka budgeten.
Inga synpunkter

Munkedal

Inga synpunkter

Inga synpunkter

Orust

Ej inkommit

Sotenäs

Inga synpunkter

Strömstad

Ej inkommit

Färgelanda

Lysekil

KS godkänner förslag på budget för tillväxtmedel 2019.

KS ställer sig bakom förslag till budget tillväxtmedel 2019.

KS ställer sig bakom upprättad budget 2019 dock inte vad avser
ökningen av den kommunala finansieringen. KS föreslår att
kommunernas finansiering även för 2019 uppgår till 35 kr/inv.

Kommun

Synpunkter

Utvecklingsförslag

Beslut

Tanum

Inga synpunkter

Inga synpunkter

KS beslutar att inte lämna några synpunkter mot förslag
till tillväxtmedel 2019.

Trollhättan

Det saknas en tydlig koppling mellan de stora
utmaningarna som finns och de insatser som görs.

KS beslutar anta yttrande över budget för tillväxtmedel
2019.

Vänersborg

Trollhättan vill framföra att vi upplever att
framtagningsprocessen i vissa avseende ej genomförts
tillfredställande utan önskar en tydligare
förankringsprocess med kommunerna då mycket av
genomförandet ska ske i kommunerna eller med stöd av
kommunalt engagemang.
Uddevalla kommuns inspel gällande tillväxtmedel 2019
utgår från följande resonemang. Det övergripande
budgetarbetet uppfattas av medverkande
näringslivsutvecklare från kommunen som att väldigt
mycket redan är fastlagt. Förbundet uppmanas att
synliggöra i vilka steg som respektive aktör gör inspel i
budgetarbetet och hur justeringar i tillväxtmedlen
möjligen beaktas.
Inga synpunkter

Åmål

Inga synpunkter

.

Uddevalla

I yttrandet framgår ytterligare generella och detaljerade
synpunkter.
Nyckeltal och indikatorer bör utvecklas som synliggör hur
medlemskommuner deltar och hur projekten initieras och
med vilka värden.
Ytterligare synpunkter i remissvaret.

KS beslutar att uppmana förbundet att utveckla nyckeltal
och indikatorer, på vilket sätt medlemskommuner, deltar i
projekt och hur dessa initieras
Att se över fördelning av medel destinerade för Connect
Väst och projektområden till medel som kan användas för
att stödja nya initiativ under perioden samt
Att för övrigt godkänna budget tillväxtmedel 2019.
KS har inget att erinra mot förslaget till budget för
tillväxtmedel 2019.

KS ställer sig bakom förslaget till budget för
tillväxtmedel 2019.

