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Bevis/Anslag 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

 
Organ Ekonomiberedningen Sammanträdesdatum 2021-12-15 
    
Datum då anslag 
sätts upp 2021-12-21 

Datum då anslag tas 
ner 2022-01-12 

    
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  Stadshuset plan 1, Fontinrummet klockan 16:00-19:05 
  

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

 
Adjungerande Thomas Loong (L) §§17.02 
 Erik Martinsson (MP)  

 
 
Sekreterare 
  Paragraf 47–51 
 Sandra Bozic  
   

Ordförande 
  

 Jonas Andersson (S)  
   
Justerande   
 Greger Plannthin (SD)  

 
Ej närvarande Mikael Wintell (UP)  
 Tomas Harring (KD)  

 
Övriga deltagare Haleh Lindqvist Kommundirektör §§47–51 
 Pia Jakobsson Ekonomichef §§47–51 
 Åsa Berglie Ekonomi §§47–51 
 Anders Holm Sektorchef §§47–50 
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§ 47/2021 

Val av justerare 
 Till justerare föreslås Greger Plannthin (SD). 

Beslut 
  Till justerare utses Greger Plannthin (SD). 

__________ 
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§ 48/2021 

Tillkommande och utgående ärenden 
 Tillkommande ärende: 

• Fullmäktigeuppdrag – samhällsbyggnadsprocessen. 

Beslut 
  Dagordningen fastställs. 

__________ 
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 § 49/2021 

Fullmäktigeuppdrag - revidering av modell för styrning och ledning 
Jonas Andersson (S), ordförande, går tillsammans med beredningens ledamöter igenom den 
framtagna modellen för styrning och ledning. 
 
Efter en samlad genomgång är beredningens ledamöter eniga om en rad redaktionella 
justeringar i dokumentet. I övrigt har ekonomiberedningen inga invändningar kring modellen 
för styrning och ledning. 

Beslut 
Informationen antecknas till protokollet. 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 50/2021 

Fullmäktigeuppdrag – samhällsbyggnadsprocessen. 
Anders Holm, sektorchef för samhälle och utveckling, har under föregående sammanträde gett 
beredningen en presentation kring samhällsbyggnadsprocessen med fokus på 
bygglovsverksamheten. Utefter detta föredragande har ekonomiberedningen gett som 
medskick att beredningen önskar ytterligare en presentation kring samhällsbyggnadsprocessen, 
men, denna gång med fokus på detaljplanprocessen. 
 
Anders Holm föredrar om samhällsbyggnadsprocessen med inriktning på detaljplanprocessen: 

- Detaljplaneprocessen. 
- Funktioner inom planenheten. 
- Olika typer av planer: översiktsplan, fördjupad översiktsplan, planprogram, detaljplan, 

ändring av detaljplan. 

Beslut 
  Informationen antecknas till protokollet: 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 51/2021 

Rambudget 2023 - 2026 - inledande dialog 
Ekonomiberedningen påbörjar i och med dagens sammanträde en inledande dialog kring 
arbetet med rambudgeten för år 2023 till och med år 2026. Syftet med dagens sammanträde är 
att få ett grepp om helheten. 
 
Pia Jakobsson, ekonomichef, ger en presentation om det inledande arbetet. I denna inledande 
fas ges förslag på datum för sammanträden i arbetet med rambudgeten. 

 
Likväl föredrar Åsa Berglie, ekonomi, arbetet kring hallarenan med särskilt fokus på 
ekonomiaspekten. En preliminär tidplan presenteras. 
 

Beslut 
  Informationen antecknas till protokollet: 

__________ 
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