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Övriga deltagare Haleh Lindqvist Kommundirektör §§16–21 
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 Christina Gunnesby Ekonomi §§16–21 
 Markus Thaler Skattespecialist, EY §§16–19 
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 Lena Arnefelt Sektorchef §§19 
 Jonas Sjöhom Utvecklingsledare §§19 
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§ 16/2021 

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

Beslut 

  Till justerare utses Mikael Wintell (UP). 
__________ 
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§ 17/2021 

Tillkommande och utgående ärenden 
 Inga tillkommande eller utgående ärenden. 

Beslut 

  Dagordningen fastställs. 
__________ 
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 § 18/2021 

Koncernbildning 
                  Risk och konsekvensanalys – initiering och dialog: 

Ekonomiberedningen har fått i uppdrag att utreda möjligheten till att bilda en koncern mellan 
kommunens helägda bolag Kungälvs energi och Bokab tillsammans med ett moderbolag: AB 
Kongahälla. Beredningen har som utgångspunkt att ge ett skarpt förslag till ägardirektiv till 
sommaren och därtill ett beslut i höst. Som ett led i detta kommer ekonomiberedningen att ha 
löpande dialog med KS-presidie, förvaltning samt med bolagens representanter. 
 
Markus Thaler, skattespecialist på Ernst and Young, presenterar det underlag som tagits fram 
tillsammans med förvaltningen för att se på möjligheterna: 
  

 Analys av koncernbildning: risk- och konsekvensanalys (ekonomi, styrning, 
administration, skatt, upphandling. 

 Stegplan (praktiska överväganden) 
 Tidplan 
 Åtgärdsplan, styrdokument, ägardirektiv, bolagsordningar med mera. 

 
 

                   Ägardirektiv – initiering och dialog: 
Inledningsvis informerar Jonas Andersson (S) om ägardirektiven för bolagen och om    
ärendegången. Beredningens ledamöter går gemensamt igenom, kapitel för kapitel, 
bolagspolicyn, ägardirektiven för Kongahälla, Bokab och Kungälvs energi. En öppen 
diskussion förs och bland annat nämns vikten av demokratiperspektivet.  
 
Efter dagens sammanträde kommer ekonomiberedningen fortsätta ha dialog med bolagens 
presidier och ta del av deras synpunkter. Likväl kommer vardera parti diskutera fortsatt 
förankringsarbete. 

 

Beslut 

  Dialogen antecknas till protokollet. 
__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 19/2021 

Socialt arbete (SÖP och sociala investeringar) 
Ekonomiberedningen har som mål att utöka sin kunskap samt få en redigare bild av de arbete 
som görs idag inom sociala investeringar. 

 
Johan Sjöholm, folkhälsa, presenterar material gällande arbetet med sociala investeringar: 
 

 Sociala investeringar kopplas till ”utsatta områden” och de grupper som är definierade 
i sociala översiktsplanen. 

 Sociala investeringar samordnas i en organisation med ett uppdrag; samordning och 
fler projekt. 

 Sociala investeringar ska vara förändringspengar. 
 I Kungälvs kommun har tre beslut tagits avseende sociala investeringar. 
 Familjehuset Klippan (VGR) är ett exempel, ett integrerat arbete som skett i 

samverkan tillsammans med FoU-väst och Umeå universitet.  
 Framsteget MUCF. 
 Effekter, tre nivåer: – strukturell, process, målgrupp. 
 Fler effekter: ökad skolnärvaro, ökad skattad hälsa med mera. 
 Svårt att mäta sociala investeringar? 

 
Beredningen för en öppen diskussion om vikten av begrepp, som sociala investeringar. En 
ytterligare diskussion kommer att tas i anspråk. 

 

Beslut 

  Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 20/2021 

Bokslut 2020 
Haleh Lindqvist, kommundirektör, går igenom presentationsmaterial: 
 

 2020 präglades av Covid, den 28 februari gick förvaltningen i stabsläge med dagliga 
möten mellan klockan 13 och 14. 

 Beslutsgång  
 Beslut kopplade till Covid-19 
 Antagna styrdokument – pandemiplan, hygienplan, anvisning för distansarbete med 

mera 
 Målbedömning – arbetat enligt styrmodellen.  
 Intern kontroll – ett systematiskt arbetssätt. 
 Antal invånare ökar, Invånarantal ökar, 714 personer jämfört med 2019. 
 Finansiella mål, överskottsmål, soliditet och investeringarnas självfinansieringsgrad.  
 Resultaträkning. 
 Driftredovisning, totalt positivt resultat 
 Antal åtgärder, samtliga genomförda 2020 
 Balanskravsresultat  
 Utvecklingen av låneskulden, toppen var 2018, låneskulden har sjunkit något 2019 och 

2020 
 

Beslut 

  Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  

 
 
 


