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Sommontröde
Plots och lid

ledomöler

Övrigo

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

Christer Hasslebäck (UP), Ordförande
Ingemar Samuelsson (S), 1:e vice ordfürande
Roger Ekeroos (M)
Elving Andersson (C)
Rolf Jonsson (L)
Anna-Lena Heydar (S)
David Höglund Velasquez (V)
Martin Pettersson (SD)

Bengt Adolfsson, ekonomichef kommunledningskontoret

Utses otl juslero
Justeringens plots och tid

Martin Pettersson (SD)

Hassle

Paragrafer $$ 34-37

Underskritt sekreterore fi
Underskritl ordföronde

Underskrifl justeronde *-.,L-
Pettersson

Sommontröde
Förvoros hos
Ansloget sötls upp
Anslogel los ner

Underskritl

BEVIS och ANSLAG om justeringens lillkönnogivonde
Ekonomiutskottet 201 9- 1 1 - 1 8
Kommunledningskontoret, Stadshuset
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Justerandes signatur
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Thorström
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S 34 Dnr KS 28388ô

Upprop samt val av justerande
Sqmmqnfqttnlng
Upprop ftirråittas och justerande utses.

Beslul

Ekonomiutskottet beslutar

att utse Martin Pettersson (SD) till justerande.

În
Justerandes signatur

W
Utdragsbesÿrkande
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Reglering av den förmånsbestämda årderspensionen
Sommonfottning
Lägesrapport angående kompletteringspremien für pensioner. premien av
pensionskostnad ftir kommunens anställda kommeiatt betalas. Fakturans storlek beror
på brister i utftrt arbete hos KpA.

Ekonomiavdelningen awaktar med betalningen av fakturan i väntan på tydligare
underlag. Förvaltningen granskar avtalet och tar fram fürslag på hur mankan-kräva
kompensation ftir bristftilligt utftirt arbete.

Beslut

Ekonomiutskottet beslutar

att ge forvaltningen i uppdrag atttafuamen tjänsteskrivelse till kommunsÿrelsen med
ett uttalande från kommunstyrelsen i åirendet, samt

att stämma med andra berörda kommuner om möjligheten att göra gemensam sak i
ärendet.

hl^
Justerandes signatur

ry 1r1
Utdragsbestyrkande
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Övertagande av huvudmannaskap för uddevalla skolskepp T/s
Britta
Sommqnfottning
Konkursboet meddelar att den som lagt högsta budet i fürsäljningen har dragit sig ur
efter besiktning av fartygen. Ny auktion kommer att ske.

Konkursforvaltarens bedömning är att kommunens möjlighetattfänågon utdelning i
konkursboet är små.

Justerandes signatur

w
Utdragsbestyrkande



{ffi:
Protokoll
Ekonomiutskottet

2019-1 1-18

S 37 Dnr KS 2019/OO7SO

Anvisn i n g effektiviseri n gsfond
Sqmmqnfqttning
Anvisningar och processbeskrivning för effektiviseringsfonden har tagits fram och
presenteras. Uppsamling av inkomna ansökning sker inftjr beslut i kommunstyrelsen
den 18 december. Detta innebåir att respektive nämnd ska ha beslutat om att g-öra
ansökningar senast 29 november.

Nästa beslutstillftille berâknas bli i kommunstyrelsen under mars alternativt april 2020.

fu^
Justerandes signatur

r'î ly,
Utdragsbestyrkande


