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Prolokoll
Ekonomiulskottel

2019-t0-21

Ekonomiutskottet
Stadshuset, Kompassen, kl. I 5 :00-l 6: 1 5

Christer Hasslebäck (UP), Ordftirande
Ingemar Samuelsson (S), l:e vice ordfürande
Roger Ekeroos (M)
Elving Ar:dersson (C)
Jarmo Uusitalo (Mp)
Martin Pettersson (SD)

Bengt Adolfsson, ekonomichef kommunledningskontoret

Sommontröde
Plots och lid

ledqmöler

Övrigo

Utses otl justero
Justeringens plols och tid

Elving Ardersson (C)
Paragrafer $$ 25-33

BEVIS och ANSIAG om jusleringens lillkönnogivonde
Ekonomiutskottet 2019 -10 -21
Kommunledningskontoret, stadshuset
Jo/g-/Þ -zg
J9¡2-//-/2

U nders krifl sekrelerore

Underskritl ordföronde

U nderskritt Jusleronde

Sommonlröde
Förvoros hos
Ansloget sötts upp
Ansloget tos ner

Underskrifl

Justerandes signatur
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S 25 Dnr KS 2gg8g6

Upprop samt val av justerande
Sqmmonfotlnlng
Upprop ftirrättas och justerande utses.

Beslut

Ekonomiutskottet beslutar

att till justerande utse Elving Anderson (C).

Justerandesft signatur Utdragsbestyrkande
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S 26 Dnr KS 201 9/OOSss

Bestäm mande av sam manträdesdagar för ekonom i utskottet
2020
Sommonfottning
Kommunledningskontoret har tagit fram ett ftlrslag till sammanträdesdagar ftir
ekonomiutskottet für 2020, datumen sammanfalleimed kommunstyrelsJns beredning 2.
Förslaget inneb¿¡r 10 sammanträden som börjar kl. l5:00. Följande dagar ftireslås: 20
januari, 17 februari, 16 mars, 14 ap'j',l,18 maj, g juni, 14 septómb et lé oktober, 16
november, 7 december.

Beslulsunderlog

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 20Ig -07 -22

Besluf

Ekonomiutskottet beslutar

att ekonomiutskottet under 2020 ska sammanträda den 20 januaÅ,17 februari, l6 mars,
20 apÅr,18 maj, I juni, 21 september,lg oktober, l6 november, 7 december samt,

att sammanträdena ska börja kl. 15:00.

ØÐ=andes
signatur Utdragsbestyrkande
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Ekonomlutskoltel

2019-10-2t

"ru N{

S 27 Dnr KS 3006óz

lnformation om sociala investeringsfonder
Sommonfottning

Fortsatt diskussion om framtida arbete med sociala investeringar utifrån tre presenterade
alternativ. Ställningstagande med fokus på ett av alternatiu"n, so* ska arbet¿s vidare
med och återkopplas till ekonomiutskottet

Justerandes*r signatur Utdragsbestyrkande
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S 28 Dnr KS g0tg44

i nformation om i nvesteri ngsu ppföljn ing
Sommqnfotlning
Information angående Rådet fdr kommunal redovisnings, RKR, rekommendation ftir
uppståillning av investeringsredovisning i årsredovisningen.

Beslul

Ekonomiutskottet beslutar

att ftilja Rådet fdr kommunal redovisnings anvisningar i kommande årsredovisning

t',V.{
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Protokoll
Ekonomlulskotlel

Justerandes# signatur Utdragsbestyrkande
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S 29 Dnr KS àOIq'lOOTilO

Anvisn i ng effektiviserings.fond
Sqmmonfqttnlng
Anvisningar och processen har hanterats i kommunstyrelsens beredning och ärendet åir
med på kommunstyrelsens sammantråide i oktober

signatur Utdragsbestyrkande
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$ 30 Dnr KS 2019 lOO2ilO

Qyertagande av huvudmannaskap för uddevalla skotskepp T/s
Britta
Sommonfqtlning
Kommunen har infriat sin borgen till SEB, banken kommer att frisläppa sina
inteckningar i fartyget.
Information om pågående budgivning, som avslutas 2$/lJ{f'q^kl. 1600.

t'/ro -zot1

Justerandesel signatur Utdragsbestyrkande
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$ 3t Dnr KS 301345

Änd rade redovisn i n gspri nci per, d rift res pektive
investeringsbudget
Sqmmqnfottning
Information om ny kommunal bokftring och redovisningslag, KBRL, from 2019, lagen
kommer att innebåira att medel behöver flyttas från investeringsbudgeten till
driftsbudgeten.

Ekonomiavdelningen arbetar fram ett ftirslag till justeringfor 2020.

Justerandes

Ø

signatur Utdragsbestyrkande
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$ 32 Dnr KS 301846

lnformation om pensionspremie
Sqmmonfotlning
Information om regleringsfaktura från KpA. Kommunen kommer att utreda
möjligheterna till kompensation ftir det uteblivna arbetet hos KpA.

Justerandes sisnatur

Ø
Utdragsbestyrkande
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S 33 Dnr KS 30tS0Z

Krav och behov i samband med upphandling av entreprenader
och investeringar
Sommonfotlning
Hur hanteras krav och behov i samband med upphandling av entreprenader och
investeringar, hur ska kommunen balansera me[an att säierställa ftiretagens kapacitet
och möjliggöra ft)r mindre aktörer att lämna anbud?

Information angående den framtida upphandlingsorganisationen på lämpligt kommande
utskott

Justerandes

Ø

signatur Utdragsbestyrkande


