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Bevis/Anslag 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

 
Organ Ekonomiberedningen Sammanträdesdatum 2022-05-18 
    
Datum då anslag 
sätts upp 2022-05-30 

Datum då anslag tas 
ner 2022-06-21 

    
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 5, klockan 16:00-18:15 
  

Beslutande Jonas Andersson (S) Ordförande 
 Sandra Mathiasson (S)  
 Ingela Ferneborg (M) 16.00-17.55 
 Kenneth Gustafson (V) 16.35-18.15 
 Gustav Meuller (M)  

 
 

Adjungerande Thomas Loong (L)  
 
 
Sekreterare 
  Paragraf 15–19 
 Sandra Bozic  
   

Ordförande 
  

 Jonas Andersson (S)  
   
Justerande   
 Gustav Meuller (M)  

 
Ej närvarande Thomas Harring (KD)  
 Anders Johansson (C)  
 Erik Martinsson (MP)  
 Mikael Wintell (UP)  

 

 

Innehållsförteckning 

Övriga deltagare Håkan Hambeson Verksamhetsledare §§17 
 Pia Jakobsson Ekonomichef §§15–19 
 Haleh Lindqvist Kommundirektör §§15–19 
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§ 15/2022 

Val av justerare 
 Till justerare föreslås Gustav Meuller (M). 

Beslut 

  Till justerare utses Gustav Meuller (M). 
__________ 
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§ 16/2022 

Tillkommande och utgående ärenden 
 Inga tillkommande eller utgående ärenden. 

Beslut 

  Dagordningen fastställs. 
__________ 
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 § 17/2022 

Uppdrag KF Styrmodellen 
Håkan Hambeson, verksamhetsledare och Pia Jakobsson, ekonomichef, går igenom modellen för 
styrningen i Kungälvs kommun – från demokrati till effekt och tillbaka utefter beredningens tidigare 
synpunkter och förslag på revideringar på styrdokumentet.  
 
Beredningen för en dialog om styrdokumentet utefter de nya revideringarna och diskuterar 
utefter dessa, kapitel för kapitel, ytterligare redaktionella justeringar. 
 
Likväl diskuteras: 
- Budget och möjlighet till att förtydliga detta med en visualisering av årshjulet. 
- Stegen för avvikelserapportering och dess tydlighet. 
- Innebörden av resultatkultur.  
 

Beslut 

  Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 18/2022 

Definition god ekonomisk hushållning 
Pia Jakobsson, ekonomichef, presenterar betänkande - God kommunal hushållning: 
 

o Övergripande slutsatser – regelverket behöver bli tydligare, krav på 
långsiktighet, goda planeringsförutsättningar m.m. 

o Utredningens förslag – kommuner och regioner ska ha en god kommunal 
hushållning. 

o Utredningen, betänkandet, föreslår ett samlat 10 årigt program för god 
kommunal hushållning. 

o Balanskravet innebär en budget i balans medan god kommunal hushållning 
innebär en högre nivå. 

o Resultatreserv/Budget/Uppföljning/Revisionen/Vägledning och stöd 
 

Beredningen för en aktiv dialog kring betänkandet.  
 
Gruppen talar också om styrdokumentet riktlinjer för god ekonomisk hushållning och 
resultatutjämningsreserv (RUR). Jonas Andersson (S), ordförande, visar upp ett förslag på en ny 
definition gällande god ekonomisk hushållning. 
 

Beslut 

  Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 19/2022 

Finanspolicy etiska riktlinjer 
Ekonomiberedningen diskuterar behovet av att revidera styrdokumentet: Finanspolicy för att 
inkludera etiska riktlinjer i dokumentet. Alternativt upprätta ett nytt styrdokument. 
 
Beredningens ledamöter är överens om att detta skall göras framöver om behov uppstår.  
 

Beslut 

  Informationen antecknas till protokollet.  
__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  

 
 
 


