Kommun

Positiva synpunkter

Utvecklingsförslag

Beslut

Bengtsfors

Inga synpunkter.

Inga synpunkter.

KS godkänner förslaget till VP och budget 2019.

Dals Ed

VP2019 är ett omfattande dokument med ett brett
spektra av åtgärder i form av förstudier, strategier,
projekt och verksamheter med en flora av mål och
mätetal.

Inför kommande planer ser kommunen ett behov av en
tydligare, enklare och mer transparent process där
kommunens tjänstemän och representanter i de olika
nätverken inom Fyrbodal ges en bättre möjlighet till att
delta i processer och påverka utfallet.

KS godkänner VP och budget 2019 tillsammans med de
synpunkter som framkommer i tjänsteskrivelse.

Färgelanda

Verksamhetsplanen beskriver på ett tydligt sätt
förbundets övergripande mål, strategier och mätetal som
ska följas upp och återrapporteras till kommunerna.

Lysekil

Gällande budget för 2019 kan man möjligen ur ett miljöoch ekonomiperspektiv ha synpunkter på att bilersättningar
ligger så pass högt som 180 tkr i en organisation med så få
anställda. Borde i högre grad kunna nyttja modern teknik
som t.ex Skype, videokonferenser och liknande.

KS godkänner förslaget till VP och budget 2019.

Mellerud

Förslaget till förbundets VP omfattar de övergripande
målen som har förtydligats jämfört med tidigare år. Man
har också formulerat strategier och mätetal som ska
följas upp och återrapporteras till kommunerna.
Ambitionen har varit att förtydliga förbundets roll
kopplat till målen i syfte att göra det tydligt vilka frågor
man arbetar med. Detta har varit efterfrågat av
medlemskommunerna. I vilken grad mätetalen verkligen
är mätbara på ett jämförbart sätt är svårt att bedöma,
men ambitionen är god. I stort menar KS-förvaltningen
att förslaget till VP och budget för 2019 är tydligt och
väl strukturerat.
Inga synpunkter.

Inga synpunkter.

KS godkänner VP och budget 2019.

Munkedal

Inga synpunkter.

Inga synpunkter.

Avstämning med politiken 181001.

Orust

Inga synpunkter.

Sotenäs

Inga synpunkter.

Strömstad

Ej inkommet.

KS godkänner förslaget till VP och budget 2019.

Besked från kommunsekreteraren.
KS uppmanar förbundet att tydliggöra vilka mål som är av
betydelse för god ekonomisk hushållning samt förtydliga
beskrivningen kring sammantagen bedömning av
måluppfyllelsen.

KS godkänner VP och budget 2019.

Kommun

Positiva synpunkter

Utvecklingsförslag

Beslut

Tanum

Inga synpunkter

Inga synpunkter

KS godkänner VP och budget 2019.

Trollhättan

VP2019 bedöms väl svara mot innehållet i
förbundsordningen och den delregionala
genomförandeplanen för Fyrbodal 2014-2020.
Dokumentet har en tydligare struktur än tidigare men
det krävs ett fortsatt kvalitetsarbete där styrkedjan är
förankrad och accepterad utifrån medlemskommunernas
åtaganden i relation till förbundets samlade uppdrag.

De övergripande målen är mycket omfattande och av
strategisk, långsiktig karaktär liksom de strategier som är
knutna till dessa målområden. Utifrån beslut om en ettårig
verksamhetsplan krävs ytterligare prioritering med
utgångspunkt i de insatser och aktiviteter som förbundet
själv eller tillsammans med andra parter har rådighet över.
De finansiella målen är viktiga och ska utgöra ram för
planens genomförande.
Vad gäller mätetal så behöver ett fortsatt utvecklingsarbete
göras. En del av mätetalen utgörs av nyckeltal, andra
mätetal utgörs av aktiviteter och ibland anges mätetal som
kräver annan finansiering än den som är kopplad till
förbundets VP och budget.

KS ställer sig bakom förslaget till VP och budget 2019
men ser fram emot en förändrad process för år 2020 och
framåt, där strategin på regionalnivå utgör en grund för
kommande mål och strategier.

Uddevalla

Inga synpunkter.

Inga synpunkter.

KS godkänner VP och budget 2019.

Vänersborg

Vänersborg ser mycket positivt på det nya format som
tillämpas från 2018. Utformningen gör planens innehåll
lättillgängligt och tydliggör samtidigt förbundets
övergripande uppgifter. Sammantaget ger
verksamhetsplanen ett genomarbetat intryck.

Mål 4 Hållbar landsbygdsutveckling – Vänersborg anser
det angeläget att livsmedelsstrategin lämnar avtryck i 2019
års VP.

KS godkänner VP och budget 2019.

Åmål

Inga synpunkter

Inga synpunkter

KS godkänner VP och budget 2019.

