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Sammanträde
Plats och tid

Ekonomiutskottet
Sammanträdesrum Kompassen, stadshuset, kl.15:00-16:30

Ledamöter

Christer Hasslebäck (UP), Ordförande
Ingemar Samuelsson (S), 1:e vice ordförande
Niklas Moe (M)
Elving Andersson (C)
Rolf Jonsson (L)
Anna-Lena Heydar (S)
Jarmo Uusitalo (MP)
Martin Pettersson (SD)

Övriga

Peter Larsson, kommundirektör
Bengt Adolfsson, ekonomichef kommunledningskontoret
Linda Skarin, upphandlingschef kommunledningskontoret § 22
Helena Svernling, utredare kommunledningskontoret § 23

Utses att justera
Justeringens plats och tid

Ingemar Samuelsson (S)

Underskrift sekreterare

…………………………………………
Bengt Adolfsson

Underskrift ordförande

…………………………………………
Christer Hasslebäck

Underskrift justerande

…………………………………………
Ingemar Samuelsson

Sammanträde
Förvaras hos
Anslaget sätts upp
Anslaget tas ner
Underskrift

Justerandes signatur

Paragrafer

§§ 21-24

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande
Ekonomiutskottet 2020-04-20
2020-042020-05…………………………………………
Kajsa Jansson

Protokoll
Ekonomiutskottet

2020-04-20

§ 21

Dnr KS 289389

Upprop samt val av justerande
Sammanfattning

Upprop förrättas och justerande utses.
Information om att ekonomiutskottets kallelse kommer fortsättningsvis delas upp i
beslutsärenden för vidare beslut i kommunstyrelsen respektive dialog/informationsärenden.
Beslut

Ekonomiutskottet beslutar
att utse Ingemar Samuelsson (S) till justerare.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 22

Dnr KS 305320

Upphandlings- och inköpspolicy
Sammanfattning

Upphandlingschefen, Linda Skarin, informerar om nuvarande upphandlings- och
inköpspolicy. Ur upphandlingsperspektiv fungerar policyn väl. Upphandlingsenheten
erbjuder sig att informera ytterligare till verksamheter och till politiken vid behov.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 23

Dnr KS 2020/00286

Antagande av Riktlinjer för Uddevalla kommuns sociala
investeringsmedel
Sammanfattning

Uddevalla kommun har arbetat med sociala investeringar genom en social
investeringsfond vars riktlinjer antogs av kommunfullmäktige 13 februari 2013. Sedan
2013 har två projekt finansierats genom fonden. Lärdomar från dessa genom
uppföljning tillsammans med omvärldsbevakning har signalerat ett behov av att
omforma kommunens arbete med sociala investeringar. Riktlinjer för sociala
investeringsfond/-medel har lyfts för diskussion på ekonomiutskottet vid två tillfällen
under hösten 2019. Ekonomiutskottet önskade se en mer omfattande revidering som
inbegrep bland annat ändrade förutsättningar gällande det tidigare återbetalningskravet,
tydligare ansökningsprocess, tydligare struktur för styr och ledning samt förstärkning av
uppföljning och implementering. Hälsopolitiska rådet har fått löpande information om
processen.
Uddevallas sociala investeringsperspektiv förblir detsamma där syftet är att genom
gränsöverskridande samverkan identifiera tidiga insatser och effektiva metoder för att
bryta negativa händelseförlopp och undvika framtida utsatthet och samhällsekonomiska
kostnader. Målet är att de insatser och metoder som bedöms bidra till att nå detta ska
implementeras i kommunens ordinarie verksamhet. Ansökningsprocessen, struktur för
styr och ledning samt uppföljning och implementering har stärkts och tydliggjorts i de
nya riktlinjerna.
Samverkan ska fortsatt ske med minst två kommunala nämnder/stiftelser/bolag. De nya
riktlinjerna beskriver däremot att utöver detta får gärna samverkan med andra offentliga
verksamheter, näringsliv och idéburen sektor ske.
De ekonomiska förutsättningarna förändras genom att helt frångå kravet om
återbetalning för att istället utgå från en modell där projektet till 50% medfinansieras av
sökande parter. Således föreslås arbetet med sociala investeringar inte längre ske genom
en fond utan genom sociala investeringsmedel.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-04-16
Riktlinjer för Uddevalla kommuns sociala investeringsmedel
Riktlinjer för hantering av Uddevalla kommuns sociala investeringsfond

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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forts. § 23
Beslut

Ekonomiutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att föreslå kommunfullmäktige besluta att upphäva ”Riktlinjer för hantering av
Uddevalla kommuns sociala investeringsfond” fastställda av kommunfullmäktige 13
februari 2013, § 6,
att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta ”Riktlinjer för Uddevalla kommuns
sociala investeringsmedel”,
att utse ekonomiutskottet till politisk styrgrupp för ”Riktlinjer för Uddevalla kommuns
sociala investeringsmedel” till och med 2022-12-31, samt
att nuvarande regler gäller året ut samt att föreslagna förändringar träder i kraft 202101-01.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 24

Dnr KS 305317

Lagen om Kommunal Bokföring och Redovisning, LKBR,
förvaltningsberättelse inklusive god ekonomisk hushållning
Sammanfattning

Ekonomichefen, Bengt Adolfsson, informerar att lagen tillämpas från och med 2020.
Förändringen i lagen innebär ett större fokus på kommunkoncernen och att
bedömningen av god ekonomisk hushållning ska avse hela kommunkoncernen. Målen
som kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige sätter för de kommunala bolagen är
den stora frågan.
Ekonomichefen får i uppdrag att ta fram ett utkast till förslag till nästa möte.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

