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Protokoll 
Ekonomiutskottet 

 

2020-03-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 12 Dnr KS 289389  

Upprop samt val av justerande 

Sammanfattning 

Upprop förrättas och justerande utses.  

 

Beslut 

Ekonomiutskottet beslutar  

 

att utse Rolf Jonsson (L) till justerare.  

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Ekonomiutskottet 

 

2020-03-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 13 Dnr KS 301507  

Krav och behov i samband med upphandling av entreprenader 
och investeringar 

Sammanfattning 

Ärendet skjuts upp till nästa möte på grund av sjukdom 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Ekonomiutskottet 

 

2020-03-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 14 Dnr KS 2020/00192  

Åtgärder för minskat behov av försörjningsstöd 

Sammanfattning 

Arbetsmarknadsavdelningen har sökt medel från effektiviseringsfonden med fokus på 

tre områden: subventionerade anställningar, personer i försörjningsstöd som saknar 

arbetsförmåga, samt uppstart med automatisering och digitalisering. Åtgärderna inom 

områdena subventionerade anställningar och rätt försörjning för personer som saknar 

arbetsförmåga passar inte in i effektiviseringsfondens kriterier, samtidigt som det 

föreligger ett stort behov av sänka kommunens kostnader för försörjningsstöd. 

Åtgärderna bedöms vara lämpliga att genomföra inom ramen för 

kommunbidragsfinansierade effektiviseringsinsatser. Båda åtgärderna beräknas på 

under två år. 

 

Åtgärden subventionerade anställningar beräknas att kosta 5,0 mkr under 2020 och 

bedöms kunna minska kostnader för försörjningsstöd med cirka 1,0 mkr per år och 

också övergå till annan försörjning på sikt. Därtill kommer effekter i form av lägre 

anställningskostnader och på sikt också ökat skatteunderlag. 

 

Åtgärden rätt försörjning för klienter som saknar arbetsförmåga beräknas att kosta 1,4 

mkr under 2020 och beräknas att minska kommunens kostnader med drygt 3 mkr per år. 

   

Åtgärderna beskrivs i detalj i arbetsmarknadsavdelningens ansökan till 

effektiviseringsfonden (bilaga).  Ansökan avser att åtgärder genomförs under två år. 

Kostnader för att fortsätta åtgärderna under 2021 hanteras i den ordinarie 

budgetprocessen för 2021. 

Yrkanden 

Martin Pettersson (SD) yrkar godkänna utökat kommunbidrag för 2020 om 1 400 tkr, 

till kommunstyrelsen avseende arbetsmarknadsavdelningens åtgärder för att minska 

behovet av försörjningsstöd. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer förslaget i handlingarna mot Martin Petterssons (SD) yrkande och 

finner utskottet bifalla förslaget i handlingarna.  

 

Beslut 

Ekonomiutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

 

att godkänna utökat kommunbidrag för 2020 om 6 400 tkr, till kommunstyrelsen 

avseende arbetsmarknadsavdelningens åtgärder för att minska behovet av 

försörjningsstöd, 

 

att det utökade kommunbidraget finansieras genom att årets resultat minskas med 

motsvarande belopp. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Ekonomiutskottet 

 

2020-03-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts § 14 

Reservation/Protokollsanteckning 

SD framför följande reservation: 

Subventionerade anställningar, oavsett namn och subventionsgrad, leder sällan till 

reguljära arbeten utan de leder främst till fler subventionerade anställningar och bör 

därför avskaffas (Detta gäller dock inte subventionerade anställningar som riktar sig 

mot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga). 

Arbetsmarknadsåtgärder av detta slag tenderar att låsa in människor i åtgärder, vilket 

döljer arbetslöshet utan att göra något åt grundproblematiken. Utbildning är en mycket 

bättre investering än artificiella, subventionerade arbeten. Sverigedemokraterna 

avvisar dessutom åtgärder som anvisas baserat på födelseland.  



 

 

 

 
Protokoll 
Ekonomiutskottet 

 

2020-03-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 15 Dnr KS 2020/00173  

Utökad budget för säkerställande av funktion för nuvarande 
Walkesborgsbadet till dess att ny simhall är i drift 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i november 2019 om förutsättningar och placering av ny 

simhall. Beslutet innebär bland annat att placering för ny simhall ska vara Rimnersområdet 

och att investering för ett tillfälligt bad utgår. Kommunfullmäktige gav också i uppdrag åt 

kultur- och fritidsnämnden att säkerställa funktionen för nuvarande Walkesborgsbadet till 

dess att ny simhall är i drift.  

Kultur och fritidsförvaltningen har i samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen tagit 

fram en åtgärdsplan för att säkerställa funktionen för nuvarande bad. Underhållsbehovet är 

stort inför fortsatt drift, något som troligen också bidrar till färre antal besökare. 

Åtgärdsplanen belyser teknisk funktion, arbetsmiljö, säkerhet och inte minst gästernas 

trivsel och miljö. Identifierade behov och risker har bedömts, värderats och prioriterats. 

Handlingsplanen innehåller områden som är nödvändiga att åtgärda för att säkerställa 

funktionen och skapa en säker och trivsam miljö under ytterligare fem år.  

Riskanalysen pekar också på vissa händelser som eventuellt kan komma att uppstå, men 

som föreslås hanteras senare om problem uppstår. Föreslagna åtgärder kommer att 

genomföras så att Walkesborgsbadet kan hållas öppet som vanligt.  

 

Det förändrade behovet medför utökade drift- och underhållskostnader med 500 tkr årligen 

för löpande åtgärder. Åtgärdsplanen beskriver även ett visst antal reparationer som behöver 

genomföras omgående samt insatser för att skapa en kundvänligare miljö och förbättra 

trivsel. För 2020 finns ett totalt behov av 2 500 tkr i utökad drift- och underhållsbudget och 

därefter 500 tkr årligen till dess att ny simhall är i drift.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen är fastighetsförvaltare och ansvarar för drift och underhåll 

av Walkesborgsbadet. Budgeten är dock inte anpassad för fortsatt drift. I och med beslut om 

att säkerställa funktionen för nuvarande bad föreslår kultur och fritidsförvaltningen att en 

särskild utökad driftbudget som möter behovet säkerställs för fastighetsförvaltaren.      

 

Beslut 

Ekonomiutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

 

att godkänna utökat kommunbidrag om 2500 tkr för, drift och underhåll av 

Walkesborgsbadet för 2020, till Samhällsbyggnadsförvaltningen, i egenskap av 

fastighetsförvaltare 

 

att det utökade kommunbidrag finansieras genom att årets resultat minskas med 

motsvarande belopp 

 

att ökade driftskostnader för 2021 och till dess att ny simhall är i drift hanteras i 

ordinarie budgetprocess de kommande åren  

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Ekonomiutskottet 

 

2020-03-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 16 Dnr KS 2019/00900  

Finanspolicy för Uddevalla kommunkoncern 

Sammanfattning 

Ekonomichefen informerar om att denna policy ska fastställas varje mandatperiod. Inga 

förändringar är aktuella.  

 

Ekonomichefen får i uppdrag att skriva fram ärendet till kommunfullmäktige.  

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Ekonomiutskottet 

 

2020-03-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 17 Dnr KS 304482  

Ansökningar till effektiviseringsfonden 

Sammanfattning 

Ekonomichefen informerar om att två ansökningar inkommit. Dessa är på väg till 

kommundirektörens ledningsgrupp, KDLG.  

 

De kommer att tas upp på nästa utskottsmöte. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Ekonomiutskottet 

 

2020-03-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 18 Dnr KS 304484  

Stadsutveckling, drift respektive investeringsbudget 

Sammanfattning 

Ekonomichefen informerar om att det föreligger behov av att avsätta budget för 

stadsutveckling och förtydliga regelverk för hantering av intäkter och kostnader i 

samband med exploateringsåtgärder. Eventuellt finns samordningsbehov med pågående 

arbete kring fastighets/exploateringsbolag.  

 

Ekonomichefen får i uppdrag att ta fram förslag på regelverk. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Ekonomiutskottet 

 

2020-03-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 19 Dnr KS 304485  

Exploateringsredovisning, hantering av intäkter/kostnader, 
tydligare regelverk 

Sammanfattning 

Ekonomichefen informerar om att det föreligger behov av att avsätta budget för 

stadsutveckling och förtydliga regelverk för hantering av intäkter och kostnader i 

samband med exploateringsåtgärder. Eventuellt finns samordningsbehov med pågående 

arbete kring fastighets/exploateringsbolag.  

 

Ekonomichefen får i uppdrag att ta fram förslag på regelverk. 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Ekonomiutskottet 

 

2020-03-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 20 Dnr KS 2019/00853  

Uttalande från kommunstyrelsen angående KPA pensions 
utförande av pensionsadministration för kommunens räkning 
samt uppdrag till kommunledningskontoret om att driva frågan 
om återbetalning av debiterade förvaltningsavgifter 

Sammanfattning 

Kommunen har erhållit ’slutbud’ från KPA angående kompensationsersättning. EU 

beslutar att svar lämnas till KPA efter att Skandia har lämnat klartecken på att det 

underlag som lämnats från KPA är korrekt. 

 

 


