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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 32 Dnr KS 289389  

Upprop samt val av justerande 

Sammanfattning 

Upprop förrättas och justerande utses. 

  

Beslut 

Ekonomiutskottet beslutar  

  

att utse Anna-Lena Heydar till justerare. 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Ekonomiutskottet 

 

2020-06-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 33 Dnr KS 2019/00866  

Samhällsbyggnadsnämndens ansökan ur 
effektiviseringsfonden 2020 

Sammanfattning 

Budgetbeslutet för 2020 innehåller en effektiviseringsfond som har till syfte att 

finansiera kostnader som leder till att kostnadsminskningar kan ske framåt.   

Det är möjligt att ansöka om medel ur denna fond för åtgärder som skall leda till att 

behovet av kommunbidrag minskar framöver. Detta för att främja möjliga 

effektiviseringar som har inledande kostnader som annars inte kan finansieras inom den 

befintliga budgeten för nämnden. Projekt som har en kort återbetalningstid för insatsen 

kommer att prioriteras vid beslut om medel.   

Ansökningar har nu kommit in för beslut om tilldelning av medel från 

effektiviseringsfonden för nedanstående projekt. Ansökningarna ska i enlighet med 

beslutad process gå via kommundirektörens ledningsgrupp och ekonomiutskottet för 

beslut i kommunstyrelsen. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med en ansökan till effektiviseringsfonden.  

Ansökan avser implementering av digitalt system för båtplatsuthyrning, till en kostnad 

av 45 tkr.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-06-02. 

Samhällbyggnadsförvaltningens ansökan 2020-03-25, dnr SBN 2020/00245 

 

Beslut 

Ekonomiutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

 

att bevilja samhällsbyggnadsnämnden 45 tkr för 2020 ur effektiviseringsfonden 
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Ekonomiutskottet 

 

2020-06-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 34 Dnr KS 2020/00351  

Uppföljning av aktiviteter finansierade av effektivitetsfonden 

Sammanfattning 

Ekonomichefen informerar om uppföljningen.  

 

Ekonomiutskottet godkänner de kompletterande anvisningarna avseende uppföljning 

och anstånd för beviljade projekt för effektiviseringsfonden 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 35 Dnr KS 305763  

Budgetförutsättningar 2021 SKR Ekonomirapport 

 

Sammanfattning 

Ekonomichefen informerar om Sveriges Kommuner och Regioners, SKRs, 

budgetrapport per maj månad. SKR gör ingen ny prognos, utan presenterar i rapporten 

ett ’scenario’. Rapporten följer den prognos SKR presenterades i december 2019 och 

som ligger till grund för kommunens planeringsförutsättningar för budget 2021.  

 

SKRs bedömning i majrapporten är att de beslutade och föreslagna ökningar av 

statsbidragen ser ut att matcha de lägre skatteintäkterna för 2020, men täcker troligtvis 

inte de merkostnader som uppstår som en följd av pandemin. Det är i dagsläget inte 

möjligt att ge en samlad bild av de ekonomiska konsekvenserna av pandemin. 

 

Ekonomiutskottet noterar informationen. 

 

 

 


