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Förslag till samrådsunderlag avseende
strategisk inriktning 2020-2023 samt
rambudget 2020 för GR
Förslag till beslut
Förbundsstyrelsen föreslås besluta att översända samrådsunderlaget till
medlemskommunerna med hemställan om synpunkter senast den 1 april 2019.

Sammanfattning av ärendet
Enligt förbundsordningen ska förbundsstyrelsen bereda medlemskommunerna
tillfälle att yttra sig över ett samrådsunderlag avseende budget för nästkommande
år.
2016 tog GR för första gången fram en flerårig verksamhetsinriktning som
fokuserade på åtta långsiktiga utmaningar för det regionala arbetet under perioden
2016-2019. Syftet med en flerårig verksamhetsinriktning är att befästa
långsiktigheten i GR:s uppdrag, förtydliga förbundets målformuleringar samt
bättre tillgodose kraven på uppföljning. De åtta långsiktiga utmaningarna i
verksamhetsinriktningen har varit en god vägledning för GR:s verksamhet och till
stor hjälp för färdriktning och kommunikationen med kommunerna.
Utifrån den fleråriga verksamhetsinriktningen har vi utformat en styrkedja som
innebär att verksamhetsinriktningen ligger till grund för den årliga
verksamhetsplanen och detaljbudgeten för GR, där utmaningarna konkretiseras i
form av olika insatser och aktiviteter. Sista steget i styrkedjan har varit att följa upp
verksamhetsplanerna i form av delårsbokslut och årsredovisningar för aktuellt
budgetår.
Under 2018 har vi arbetat med nästa verksamhetsinriktning – strategisk inriktning
- 2020-2023. Nyckelordet i arbetet har varit involvering. Styrgrupper och nätverk
inom GR har under våren har fått komma med inspel dels på nuvarande
verksamhetsinriktning och dels på vilka utmaningar medlemskommunerna står
inför under de närmaste åren. Förbundsstyrelsen fick på styrelsekonferensen 20-21
september 2018 ta del av ett diskussionsunderlag. Inspelen från förbundsstyrelsens
diskussion togs därefter om hand i det fortsatta arbetet under hösten, som har
resulterat i föreliggande förslag till samrådsunderlag som den nya
förbundsstyrelsen nu har att fatta beslut om 8 februari. Efter att underlaget sänts
ut på samråd till kommunerna blir förslaget en del i ordinarie budgetprocess, och
verksamhetsinriktningen fastställs av förbundsfullmäktige i juni 2019.
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