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Bevis/Anslag 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

 
Organ Ekonomiberedningen Sammanträdesdatum 2021-03-24 
    
Datum då anslag 
sätts upp 2021-03-31 

Datum då anslag tas 
ner 2021-04-22 

    
Förvaringsplats för 
protokollet Kommunkansliet   
    
Underskrift    

    
 

 EKONOMIBEREDNINGEN 

 

ADRESS Stadshuset · 442 81 Kungälv 
TELEFON 0303-23 80 00 vx 
FAX 0303-132 17  
E-POST kommun@kungalv.se 
HEMSIDA www.kungalv.se  

 

Plats och tid  klockan 15:00-15:49 
 

Beslutande Jonas Andersson (S) Ordförande 
 Mikael Wintell (UP)  
 Ulla Johansson (S)  
 Gabriella Banehag (M)  
 Kenneth Gustafson (V)  
 Gustav Meuller (M)  
 Tomas Harring (KD)  
 Greger Plannthin (SD)  
 Anders Johansson (C)  

 
Adjungerade Thomas Loong (L)  
 Erik Martinsson (MP)  

 
 
Sekreterare 
  Paragraf 13–15 
 Sandra Bozic  
   

Ordförande 
  

 Jonas Andersson (S)  
   
Justerande   
 Mikael Wintell (UP)  

 
Ej närvarande Erik Martinsson (MP)  

 

 
  

Övriga deltagare Haleh Lindqvist Kommundirektör §§13–15 
 Annika Lindell Ekonomi §§13–15 
 Christina Gunnesby Ekonomi §§13–15 
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§ 13/2021 

Val av justerare 
 Till justerare föreslås Mikael Wintell (UP). 

Beslut 

  Till justerare utses Mikael Wintell (UP). 
 

__________ 
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§ 14/2021 

Tillkommande och utgående ärenden 
 Inga tillkommande eller utgående ärenden. 

Beslut 

   Dagordningen fastställs. 
__________ 
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 § 15/2021 

Rambudget (Dnr KS2021/0539) 

 

Ekonomiberedningen lämnar förslag till rambudget 2022–2025 med 
finansiell utblick mot 2029. 

 

Kommunfullmäktige anger i rambudgeten ekonomiska ramar och strategiska mål. 
I rambudgeten anges strategiska och finansiella mål. Målen är av övergripande 
karaktär, utgår från den aktuella politiska viljeriktningen och de styr tillsammans 
mot god ekonomisk hushållning. 

 
God ekonomisk hushållning råder när kommunallagens balanskrav är uppfyllt, de 
finansiella målen är uppfyllda, samtidigt som när minst 90% av de 
verksamhetsinriktade målen är uppfyllda eller bedöms bli uppfyllda under 
ramperioden. 

 
Skatter och generella statsbidrag 
Skatter och generella statsbidrag beräknas med senast kända prognos, 
februari 2021, från Sveriges Kommuner och Regioner (SKL). 

 
 

Befolkningsprognos 
Befolkningsökningen beräknas med kommunens befolkningsprognos, presenterad 
hösten 2020 justerad med ny byggprognos. 

 
 

Bilaga 
Ekonomiberedningens beslutade förslag  

 Rambudget för Kungälvs kommun 2022–2025 med utblick mot 2029 
 God ekonomisk hushållning och RUR 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsskrivelse rambudget 2022–2025 
God ekonomisk hushållning och RUR 
Rambudget 2022–2025 Majoriteten 
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Förslag till kommunfullmäktige 
 

1. Strategiska förutsättningar, finansiella målen och strategiska mål 
enligt dokumentet Rambudget för Kungälvs kommun och dess 
bolag 2022–2025 fastställs för perioden 2022 – 2025 
2. Skattesatsen till den borgerliga primärkommunen för 2021 
fastställs till 21,44 (tjugoen kronor och fyrtiofyra ören) per 
skattekrona, det vill säga oförändrad skattesats. 
3. Kommunstyrelsens driftram för 2022 fastställs till 2 912 
Mkr, enligt resultatbudget. 
4. Uppdrag ges till kommunstyrelsen att utarbeta Budget för 2022 med 
utblick mot 2025. Budgeten ska innehålla resultatmål enligt Modell för 
styrningen i Kungälvs kommun, samt budget per sektor. 
5. Uppdrag ges till kommunstyrelsen att i samråd med 
kommunfullmäktiges presidium utarbeta förslag till detaljbudget för 
den politiska organisationen inom ramen 17 Mkr. Förslaget ska 
redovisas för beslut i kommunfullmäktige. 
6. Kommunstyrelsens investeringsram för 2022 fastställs till 620 Mkr, 
varav 330 Mkr för skattefinansierade och 290 Mkr för 
avgiftsfinansierade investeringar. Ramen för medfinansieringen 2022 
fastställs till 19mkr. 
7. Uppdrag ges till kommunstyrelsen att utarbeta förslag till 
Investerings- och driftsbudget för beslut i kommunfullmäktige. 
Budgeten ska omfatta åren 2022 – 2025 med utblick mot 2029. 
Budgeten ska innehålla driftkostnadskalkyler. 
8. Kommunstyrelsen har i uppdrag att följa upp verksamheten 
och redovisa måluppfyllelsen. 
9. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och 
resultatutjämningsreserv (KS2021/1893)) upphör att gälla. 

10. Upprättat förslag till riktlinjer för god ekonomisk hushållning 
och resultatutjämningsreserv antas.  

 
 
 

 
__________ 
 
V reserverar sig mot förslag till rambudget.  
UP reserverar sig mot förslag till rambudget. 
KD reserverar sig mot förslag till rambudget. 
SD reserverar sig mot om förslag till rambudget och lämnar anteckning till protokollet – se 
bilaga.  


