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Bevis/Anslag 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

 
Organ Ekonomiberedningen Sammanträdesdatum 2022-06-22 
    
Datum då anslag 
sätts upp 2022-06-27 

Datum då anslag tas 
ner 2022-07-19 

    
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, Verkstaden klockan 17:00-18:40 
  

Beslutande Jonas Andersson (S) Ordförande 
 Mikael Wintell (UP) Vice ordförande 
 Sandra Mathiasson (S)  
 Ingela Ferneborg (M)  
 Kenneth Gustafson (V)  

 
Adjungerande Thomas Loong (L)  

 
 
Sekreterare 
  Paragraf 20–23 
 Sandra Bozic  
   

Ordförande 
  

 Jonas Andersson (S)  
   
Justerande   
 Mikael Wintell (UP)  

 
Ej närvarande Gustav Meuller (M)  
 Greger Plannthin (SD)  
 Anders Johansson (C)  
 Erik Martinsson (MP)  

 

 
  

Övriga deltagare Pia Jakobsson Ekonomichef §§20–23 
 Haleh Lindqvist Kommundirektör §§20–23 
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§ 20/2022 

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

Beslut 

  Till justerare utses Mikael Wintell (UP). 
__________ 
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§ 21/2022 

Tillkommande och utgående ärenden 
 Inga tillkommande eller utgående ärenden. 

Beslut 

  Dagordningen fastställs. 
__________ 
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 § 22/2022 

Revidering av riktlinjer för God Ekonomisk Hushållning och 
resultatutjämningsreserv (RUR)” (Dnr KS2022/1209) 
Ekonomiberedningen har reviderat styrdokumentet Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 
och resultatutjämningsreserv (RUR). Den tidigare definitionen av god ekonomisk hushållning 
hade ett kortsiktigt, ettårigt perspektiv och förmådde inte fånga behovet av utveckling och 
förändring. 

 
Den nya definitionen fångar på ett bättre sätt långsiktigheten och behovet av utveckling och 
förändringstryck. Den inkluderar även verksamheternas grunduppdrag och vikten av 
ekonomins hållbarhet över tid.  

 
Definitionen är bredare formulerad. 
Ekonomiberedningen anser den nya formuleringen tillsammans med omgivande texter bör 
bidra till större långsiktighet och en bättre ekonomisk hushållning över tid. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Revidering av riktlinjer för God Ekonomisk Hushållning och 
resultatutjämningsreserv (RUR)” 
Bilaga Revidering av riktlinjer för God Ekonomisk Hushållning och resultatutjämningsreserv 
(RUR)” 
 

Förslag till Kommunfullmäktige 

Förslag till Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 
(RUR) antas.  

__________ 
 
Expedieras till: 
  

 Pia Jakobsson 

För kännedom till:   
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 § 23/2022 

Modell för styrningen i Kungälvs kommun – Från demokrati till effekt och 
tillbaka (Dnr KS2022/1210) 
Ekonomiberedningen har fått kommunfullmäktiges uppdrag att revidera Policyn Modell för 
styrningen i Kungälvs kommun – Från demokrati till effekt och tillbaka (KS2022/1210). 

 
Beredningen har reviderat policyn i syfte att modernisera och aktualisera den samt skapa en 
bättre överensstämmelse med den utveckling som skett sedan policyn senast uppdaterades. 
Dokumentet har också fått en bättre struktur och ett uppdaterat språk i syfte att öka 
förståelsen och göra dokumentet mer lättläst, sammanhängande och tydligt. 

 
Grunderna för styrmodellen har inte förändrats i och med den här revideringen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Modell för styrningen i Kungälvs kommun – Från demokrati till effekt och 
tillbaka 
Bilaga Modell för styrningen i Kungälvs kommun - Från demokrati till effekt och tillbaka - rev 
20220607 
 

Förslag till Kommunfullmäktige 

Reviderad policy Modell för styrningen i Kungälvs kommun – Från demokrati till 
effekt och tillbaka antas. 

__________ 
 
 
Expedieras till: 
  

 Pia Jakobsson 

För kännedom till:   

 
 


