
 

  
Utses att justera Elving Andersson (C) 
Justeringens plats och tid  Paragrafer §§ 5-11  
  
Underskrift sekreterare …………………………………………  
 Bengt Adolfsson 
  
Underskrift ordförande …………………………………………  
 Christer Hasslebäck 
  
Underskrift justerande …………………………………………  
 Elving Andersson 
 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Ekonomiutskottet 2020-02-17 
Förvaras hos Kommunledningskontoret, Stadshuset 
Anslaget sätts upp 2020-02-20 
Anslaget tas ner 2020-03-13 
  
Underskrift ………………………………………… 
 Annika Thorström 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Ekonomiutskottet 

 

2020-02-17  
 

 
Sammanträde Ekonomiutskottet  
Plats och tid Sammanträdesrum Kompassen, stadshuset, kl.15:00-16:00 
  
Ledamöter Christer Hasslebäck (UP), Ordförande 

Ingemar Samuelsson (S), 1:e vice ordförande 

Elving Andersson (C) 

Anna-Lena Heydar (S) 

Jarmo Uusitalo (MP) 

Martin Pettersson (SD) 
  
  
Övriga Bengt Adolfsson, ekonomichef, kommunledningskontoret 

Peter Larsson, kommundirektör 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Ekonomiutskottet 

 

2020-02-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 5 Dnr KS 289389  

Upprop samt val av justerande 

Sammanfattning 

Upprop förrättas och justerande utses. 

Beslut 

Ekonomiutskottet beslutar 

 

att utse Elving Andersson (C) till justerande. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Ekonomiutskottet 

 

2020-02-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 6 Dnr KS 2019/00756  

Genomlysning av serviceavdelning inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen 

Sammanfattning 

Kommundirektör Peter Larsson redovisar resultatet av genomlysningen av 

serviceverksamheten vid samhällsbyggnadsförvaltningen.  

 

Resultatet hanteras i budgetdialogen för 2021 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Ekonomiutskottet 

 

2020-02-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 7 Dnr KS 301507  

Krav och behov i samband med upphandling av entreprenader 
och investeringar 

Sammanfattning 

Information om hur kravprocessen sker vid upphandling. Eventuellt kan det finnas 

behov av att förtydliga den politiska ambitionen vid kravställandet.  

 

Upphandlingschef Linda Skarin bjuds in till nästa utskott för fortsatt dialog kring 

upphandlingspolicy 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Ekonomiutskottet 

 

2020-02-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 8 Dnr KS 2020/00094  

Reviderade tillämpningsanvisning för direktupphandlingar 

Sammanfattning 

Behov av justering av tillämpningsanvisningarna för direktupphandling finns. 

Kommunledningskontoret har i uppdrag att utforma dessa tillämpningsanvisningar. Det 

förutsätter att kommunfullmäktiges tidigare beslut om krav på att anbudsgivare ska ha 

kollektivavtal upphör att gälla.  

 

Ny tjänsteskrivelse tas fram och därefter kan kommunledningskontoret ta fram nya 

tillämpningsanvisningar 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Ekonomiutskottet 

 

2020-02-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 9 Dnr KS 2019/00890  

Ansökan ur effektiviseringsfonden 2020, 
arbetsmarknadsavdelningen 

Sammanfattning 

Ansökan från arbetsmarknadsavdelningen, kommunledningskontoret,har följt 

ansökningsprocessen fram till arbetsmarknad och integrationsutskottet. Åtgärderna 

bedöms höra hemma i budgetprocessen. 

Beslut 

Ekonomiutskottet beslutar 

 

att ansökan och åtgärderna får hanteras i kommande budgetdialog. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Ekonomiutskottet 

 

2020-02-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 10 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 

Ekonomichef Bengt Adolffson redovisar läget. KPA och nuvarande administratör har 

olika uppfattning om korrektheten i underlaget. KPA återkommer med ’slutbud’ på 

kompensationsnivå under vecka 8, därefter kan kommunstyrelsen ta beslut om att 

acceptera eller gå vidare med laglig prövning. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Ekonomiutskottet 

 

2020-02-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 11 Dnr KS 2019/00230  

Övertagande av huvudmannaskap för Uddevalla Skolskepp T/S 
Britta 

Sammanfattning 

T/S Britta är sålt och ska göras sjödugligt innan transport till ny ägare på Irland. 

Kommunen har fått frågan om fartyget kan ligga kvar vid kaj med nuvarande villkor, 

det vill säga utan hamnavgift. Ekonomitutskottet anser att T/S Britta kan ligga kvar vid 

kaj med nuvarande villkor. 

 

 


