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Årsredovisning 2018 för tolkförmedling i Väst
Ärendebeskrivning
Tolkförmedling Väst har upprättat årsredovisning avseende år 2018. De av
kommunalförbundet förtroendevalda revisorerna har granskat årsredovisningen och i en
skrivelse daterad den 16 april 2019 tillstyrkt att respektive fullmäktige i medlemskommunerna
ska bevilja ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 24 maj 2019 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret har tagit del av kommunalförbundet Tolkförmedling Väst
årsredovisning för 2018 med tillhörande underlag. Ett av underlagen utgörs av en skrivelse
utställd av revisionsbyrån PwC som reviderat årsredovisning 2018 för Kommunalförbundet
Tolkförmedling Väst. PwC gör bedömningen att upprättad årsredovisning för 2018 i allt
väsentligt är upprättad i enlighet med kommunal redovisningslag. PwCs bedömning är
begränsad till den finansiella revisonen av årsredovisningen.
Kommunledningskontoret ser ingen anledning av överpröva den av PwC gjorda
bedömningen av årsredovisning för år 2018. Alingsås kommun bör därför godkänna
årsredovisningen för 2018 samt bevilja ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda
ledamöterna i densamma.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
1. Årsredovisning 2018 för Tolkförmedling Väst godkänns.
2. Ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma beviljas.
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Justerandes sign

Justerandes sign
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Årsredovisning 2018 för Tolkförmedlingen Väst
Ärendebeskrivning
Tolkförmedling Väst har upprättat årsredovisning avseende år 2018. De av
kommunalförbundet förtroendevalda revisorerna har granskat årsredovisningen och i en
skrivelse daterad den 16 april 2019 tillstyrkt att respektive fullmäktige i medlemskommunerna
ska bevilja ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.
Förvaltningens yttrande
Kommunledningskontoret har tagit del av kommunalförbundet Tolkförmedling Väst
årsredovisning för 2018 med tillhörande underlag. Ett av underlagen utgörs av en skrivelse
utställd av revisionsbyrån PwC som reviderat årsredovisning 2018 för Kommunalförbundet
Tolkförmedling Väst. PwC gör bedömningen att upprättad årsredovisning för 2018 i allt
väsentligt är upprättad i enlighet med kommunal redovisningslag. PwCs bedömning är
begränsad till den finansiella revisonen av årsredovisningen.
Kommunledningskontoret ser ingen anledning av överpröva den av PwC gjorda
bedömningen av årsredovisning för år 2018. Alingsås kommun bör därför godkänna
årsredovisningen för 2018 samt bevilja ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda
ledamöterna i densamma.
Ekonomisk bedömning
Ärendet innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Årsredovisning 2018 för Tolkförmedling Väst godkänns.
Ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma beviljas.
Beslutet ska skickas till
Tolkförmedlingen Väst

Maria Standar
Kommundirektör

Simon Lindau
Tf ekonomichef

Maria Standar, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-05-29
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Dnr 19/0021-1
2019-03-29

Årsredovisning 2018
Förslag till beslut
Direktionen beslutar att godkänna årsredovisningen för 2018 och översänder den till
medlemmarna för godkännande och prövning av ansvarsfrihet.

Sammanfattning av ärendet
Efter varje verksamhetsår tillika kalenderår ska en årsredovisning upprättas. Årsredovisningen ska
innehålla förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning och finansieringsanalys.
Tolkförmedling Väst har i samarbete med redovisningsenheten på Mariestads Kommun upprättat
bokslut och årsredovisning för Tolkförmedling Väst år 2018.

Beslutsunderlag




Tjänsteutlåtande
ÅRSREDOVISNING 2018, dnr 19/0021-2

Internkontrollrapport, 19/0021-3

Beslutet ska skickas till
Västra Götalandsregionen, samt till kommunerna Alingsås, Bollebygd, Borås, Dals-Ed, Essunga,
Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg,
Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, Mark, Munkedal, Mölndal, Orust, Skara,
Skövde, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tjörn, Tranemo, Trollhättan,
Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda, Öckerö.

Åsa Fröding
Förbundsdirektör
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Förvaltningsberättelse
Inledning
”En myndighet ska använda tolk och se till att översätta handlingar om det behövs för att den
enskilde ska kunna ta till vara sin rätt när myndigheten har kontakt med någon som inte behärskar
svenska.” (Förvaltningslagen 13 §).
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med uppdrag att tillgodose medlemmarnas behov
av språktolk-och översättningstjänster. Medlemmar i förbundet är Västra Götalandsregionen och
kommunerna Alingsås, Borås, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Hjo,
Karlsborg, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, Munkedal, Mölndal, Orust, Skara, Skövde,
Tibro, Tidaholm, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara och Öckerö. Varje medlem
har tillskjutit 1 krona per kommuninnevånare som andelskapital. Kvotvärdet av detta ger
medlemmens andel i kommunalförbundet.

Figur 1 Karta över medlemskommuner

Kommunalförbundet är en egen offentligrättslig juridisk person, fristående i förhållande till sina
medlemmar. Förbundet har övertagit uppgiften och ansvaret för språktolkförmedling från sina
medlemmar och är huvudman för verksamheten. Medlemmarna har kvar ett yttersta ekonomiskt
ansvar för verksamheten.
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En direktion med ledamöter från respektive medlem leder kommunalförbundet. Särskilt utsedda
revisorer finns för att granska förbundets verksamhet. Förbundet har varit i drift sedan 1 april
2013. Förmedlingsverksamheten bedrivs på fem orter och kansliet har sitt säte i Göteborg.

Vision
Genom att erbjuda kvalitativa språktolk- och översättningstjänster bidrar Tolkförmedling Väst till
en ökad integration i samhället.

Ledord
Förbundets ledord är professionalitet, tillgänglighet och trygghet. Ledorden är en del av
förbundets varumärke. Ledorden talar om vad förbundet står för och ska genomsyra
verksamheten.

Omvärldsbild
UNHCRs årliga rapport visar att flyktingströmmarna i världen är de största sedan andra
världskriget. 68,5 miljoner människor lever idag på flykt i världen och under 2017 ökade antalet
tvångsfördrivna med 2,9 miljoner. Två tredjedelar av alla flyktingar kommer från Syrien,
Afghanistan, Sudan, Myanmar och Somalia.1
Migrationsverket redovisar prognoser vid fem tillfällen per år under 2018, till skillnad från senare
år, har en stabil prognos gällande antalet asylsökande visats. Migranter har fortsatt haft begränsade
möjligheter att ta sig till och igenom Europa och prognosen utgår ifrån att gränshinder kvarstår
samt att EU:s och Turkiets migrationsuttalande består.2
I maj beslutade regering att förlänga gränskontrollen i sex månader och i november förlängdes
beslutet ytterligare tre månader. Fortsatta gränskontroller kvarstår även i Schengenmedlemstaterna
i Europa.3
Resultatet för 2018 visar att knappt 22 000 personer sökte asyl i Sverige vilket är ca 4 000 färre
jämfört med 2017. Flest asylsökande kom från Syrien, Irak, Iran, Georgien och Eritrea. Jämfört
med föregående år har antalet asylsökande halverats från både Syrien och Afghanistan medan
antalet asylsökande från Iran och Georgien har ökat. Kommunmottagandet har jämfört med
föregående år nästintill halverats.4

UNHCR, Global trends forced displacement in 2017
Migrationsverket, Verksamhets- och utgiftsprognos maj 2018
3 www.regeringskansliet.se
4 www.migrationsverket.se
1
2
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Nuläge
Under 2018 har Tolkförmedling Väst utfört ca 337 000 uppdrag. Budgeterat antal uppdrag för
2018 var 335 000. Föregående år utfördes
Turkiska 2%
336 000 uppdrag. Medlemmarnas köp av
förbundets tolktjänster i relation till köp
Albanska 2%
Övriga
av andra leverantörer har under de
16%
senaste två åren följts upp. Vid den första
Polska 2%
Arabiska
mätningen köpte medlemmarna
Sorani 3%
37%
tolktjänster från andra leverantörer
Tigrinja 4%
motsvarade ca 25 000 uppdrag.
Förbundet arbetade därefter aktivt med
BKS 4%
att öka avtalslojaliteten. I den andra
Somaliska
mätningen hade det negativa utfallet
Dari 6%
17%
halverats.
Persiska 7%

Figur 2 Språkfördelning 2018
De mest efterfrågade språken är arabiska
och somaliska som tillsammans står för
drygt 54 % av uppdragen. Persiska, dari, BKS (bosniska, kroatiska och serbiska), tigrinja och sorani
följer därefter. Arabiska har ökat med knappt två procentenheter medan somaliska, persiska och
dari har minskat. Sedan 2016 har efterfrågan på dari halverats. De tio största språken utgör knappt
85 % av samtliga tolkuppdrag.

Övergripande verksamhetsmål
Tolkförmedling Väst levererar kvalitativa språktolk- och översättningstjänster och är det självklara
valet av förmedling för professionella uppdragstagare. Förbundet är en attraktiv arbetsgivare där
alla medarbetare vet sitt uppdrag och vem vi är till för. Tolkförmedling Väst ska vara i framkant
och en förebild för andra. Verksamheten ska genomsyras av professionalitet, rättssäkerhet och
tillgänglighet i alla led.
Tolkförmedling Väst






har god tillgänglighet vid beställning och likvärdig service till förbundets kunder.
hanterar och tillvaratar såväl kundernas som uppdragstagarnas synpunkter för
verksamhetens kvalitetssäkring.
har en god ekonomisk medvetenhet och arbetar kostnadseffektivt.
arbetar miljömedvetet.
bidrar till ökad kunskap om behovet av professionella språktolkar och översättare i
samhället.

Måluppfyllelse

Förbundet har under året haft en bra tillgång på tolkar och har kunnat ge likvärdig service till
kunderna. Kontinuerligt arbete har pågått för att säkerställa god tillgänglighet av tolk samt
kvalitetssäkra servicen till förbundets kunder.
Under året har ett utvecklingsarbete av synpunktshanteringen pågått. Ett särskilt team arbetar
sedan hösten 2018 gemensamt med synpunktshanteringen och därmed för en ökad kvalitetssäkring
av verksamheten.
Inom förbundet finns en god ekonomisk medvetenhet, vilket har uppnåtts genom att
verksamhetens ekonomi på olika sätt kontinuerligt under året kommunicerats och redovisats för
verksamheten.
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För att frigöra mera effektiv tolktid och minska resor mellan tolkuppdragen har förbundet
utvecklat tolktjänsterna på distans. Förbundet uppmanar även tolkar att resa kollektivt för att
minska miljöpåverkan.
Under 2018 har representanter från förbundet informerat om såväl tolkyrket som tolkanvändande
i olika forum. Bland annat har förbundet varit representerat på EuroPride, utbildningsinstitutioner
och mässor. Förbundet erbjuder även medlemmarna gratis utbildning i tolkanvändande.
För att vara en attraktiv uppdragsgivare arbetar förbundet kontinuerligt med att erbjuda
uppdragstagarna vidareutbildning och kompetenshöjande insatser. För att säkerställa
marknadsmässiga arvoden görs årligen en översyn av arvodena. Under 2018 infördes även en ny
arvodesmodell som ett led i detta arbete.

Verksamhetsmål 2018 och måluppfyllelse
Målen för 2018 har justerats i relation till tidigare utfall och prognosen för kommande period.
Direktionen har fastslagit följande verksamhetsmål:
Kvalitetsmål
 Andel uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar ska uppgå till minst 14 %.
 Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av tolkar med speciell kompetens som
sjukvårdstolk ska uppgå till minst 7 %.
 Andel uppdrag som utförs av tolkar med utbildningsnivå 1C ska uppgå till minst 40 %.
 Antal tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 %.
 Antal tillfällen tolkar kommit försent eller uteblivit från bokade uppdrag ska understiga
1 %.
Ekonomiskt mål
 Minst 50 % av samtliga tolk- och översättningsuppdrag ska inkomma via digitala tjänster.
Miljömål
 Tolkning på distans ska utgöra minst 50 % av totalt antal utförda tolkuppdrag.
Arbetsmiljömål
 Sjukfrånvaron ska sjunka med 1,5 %-enheter under året.
Måluppfyllelse

Andel uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar ska uppgå till minst 14 %.
Andelen uppdrag som utförts av auktoriserade tolkar under 2018 var 13 % vilket är en ökning på
knappt två procentenheter från föregående år. Senaste årens stora efterfrågan på tolkar har
resulterat i att auktorisation inte varit nödvändig för att få uppdrag, motivationen för att
auktorisera sig har därmed minskat. Den senaste tidens generella minskning på efterfrågan av
språktolktjänster i samhället har resulterat i att förbundet i större utsträckning lyckats rekrytera
redan etablerade och i viss mån auktoriserade tolkar. De auktoriserade tolkarna representerar dock
inte de mest efterfrågade språken. Kammarkollegiet auktoriserar heller inte i alla efterfrågade
språk. Målet är inte uppfyllt.
Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av tolkar med speciell kompetens som
sjukvårdstolk ska uppgå till minst 7 %.
Under 2018 utfördes 4,5 % av hälso- och sjukvårdsuppdragen av sjukvårdstolkar vilket är en
minskning med 0,9 procentenheter från föregående år. Minskning bedöms bero på att VGRs andel
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hälso- och sjukvårdsuppdrag har ökat med 2,8 procentenheter samt att förbundet under året
tappat tre tolkar med sjukvårdskompetens. Förbundet har dock vid årets slut totalt sex fler tolkar
med sjukvårdskompetens jämfört med föregående år. Dessa representerar likväl inte de mest
efterfrågade språken. Förbundet har endast tillgång till fem sjukvårdsauktoriserade tolkar på
arabiska varav endast en är verksam inom Göteborgsregionen. På somaliska som är näst mest
efterfrågade språket finns ingen sjukvårdsauktoriserad tolk att tillgå. Målet är inte uppfyllt.
Andel uppdrag som utförs av tolkar med utbildningsnivå 1C ska uppgå till minst 40 %.
Förbundet har under senaste åren målmedvetet arbetat för att öka andelen tolkar med
utbildningsnivå 1C. Under 2018 har 56,3 % av förbundets uppdrag utförts av tolkar på nivå 1C,
vilket är en ökning med 10,6 procentenheter jämfört med föregående år. Målet är uppfyllt.
Antal tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 %.
Under 2018 tillsatte förbundet 99,2 % av antalet inkomna beställningar. Detta är en ökning på 0,4
procentenheter från föregående år. Målet är uppfyllt.
Antal tillfällen tolkar kommit försent eller uteblivit från bokade uppdrag ska understiga
1 %.
Under 2018 var antalet tillfällen då tolkar kommit försent eller uteblivit till bokade uppdrag 0,8 %
vilket är en förbättring med 0,4 procentenheter jämfört med 2017. Anledningen till detta förmodas
vara att förbundet utvecklat arbetet med synpunktshantering. Detta har bland annat inneburit att
tolkar med avvikelser konsekvent följts upp. Målet är uppfyllt.
Minst 50 % av samtliga tolk- och översättningsuppdrag ska inkomma via digitala tjänster.
Under 2018 förväntades en ökad digitalisering ske genom att ett nytt verksamhetssystem skulle
införas. Då upphandlingen av nytt verksamhetssystem inte föll ut enligt plan inföll inte heller den
förväntade digitaliseringen. 40 % av samtliga tolk- och översättningsuppdrag har under 2018
inkommit via digitala tjänster vilket är en minskning om två procentenheter jämfört med 2017.
Minskningen är svår att förklara men en tänkbar orsak kan vara att användarvänligheten i
nuvarande system inte är optimal och att bland annat korrigeringar av beställningar måste göras i
personlig kontakt med förmedlare. Målet är inte uppfyllt.
Tolkning på distans ska utgöra minst 50 % av totalt antal utförda tolkuppdrag.
Under 2018 har totalt 40,4 % tolkuppdrag utförts på distans, vilket är en minskning på 1,2
procentenheter jämfört med föregående år. I Skaraborgsområdet dominerar telefontolkning och i
Göteborgsområdet bokas främst platstolkning. Antalet tolkuppdrag har minskat i Fyrbodal-,
Skaraborg- och Sjuhäradsområdet och ökat i Göteborgsområdet, vilket förklarar minskningen av
tolkuppdrag utförda på distans. Målet är inte uppfyllt.
Sjukfrånvaron ska sjunka med 1,5 %-enheter under året.
Sjukfrånvaron har sjunkit med 0,5 procentenheter. Sjukfrånvaron har inte minskat i den
omfattning som förväntades. Resultatet påverkas starkt av några få medarbetares längre ickearbetsrelaterade sjukfrånvaro. Målet är inte uppfyllt.

Verksamhet
Tolkförmedling Väst har i uppdrag att tillgodose medlemmarnas behov av språktolktjänster.
Förbundet erbjuder även översättningstjänster till sina medlemmar. Språktolkning erbjuds på plats
och på distans. Distanstolkning utförs via ljud och skärm i alltifrån kortare meddelanden till längre
tolkningsuppdrag.
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Bokning av förbundets tjänster kan ske såväl i direktkontakt med förmedlingspersonal som digitalt
via webb och app. Förmedlingskontoren har öppet vardagar på kontorstid. Övriga tider
administreras bokningar via direktkontakt av Västra Götalandsregionens regionservice. Dygnet
runt, årets alla dagar, tillsätts tolk inom fem minuter för akuta tolkuppdrag via förbundets nya
tjänst TolkNu.
Förbundet har under 2018 utfört ca 337 000 uppdrag och av antalet inkomna beställningar har
99,2 % tillsatts vilket är en ökning från föregående år. Förbundet har under perioden förmedlat
språktolktjänster på 104 språk.
År
2018
2017
2016
2015

Antal utförda
uppdrag
337 000
336 000
355 000
307 000

Procentuell
tillsättning
99,2 %
98,8 %
97,6 %
97,3 %

Tabell 1 Antal utförda uppdrag och procentuell tillsättning per år

Tolkar och översättare
Den 31 december 2018 hade förbundet 1 088 aktiva tolkar vilket är en ökning om 96 tolkar. Vid
samma tidpunkt fanns också 87 aktiva översättare. En översyn under året av översättarregistret har
resulterat i att 64 ej aktiva översättare har avslutats. 27 uppdragstagare är verksamma både som
tolk och översättare. Av de aktiva uppdragstagarna är 251 auktoriserade och av dem har 58 tolkar
även sjukvårdsauktorisation.
Kammarkollegiet ansvarar för auktorisation av tolkar och erbjuder för närvarande endast
auktorisation i ca 40 språk för språktolkar och i ca 30 språk för översättare. Detta kan jämföras
med de ca 200 språk som talas i Sverige och de 104 språk som förbundet under föregående år
tillsatte tolk i. Tillgången på auktoriserade tolkar är därmed begränsad.
Förbundet arbetar kontinuerligt med att rekrytera såväl tolkar som översättare. Under 2018
genomförde 248 personer förbundets rekryteringstest för att bli tolkaspirant, 46 % erhöll godkänt
resultat. Andelen godkända resultat har minskat jämfört med föregående år samtidigt som antalet
genomförda rekryteringstest har ökat. Förklaringen till detta tros vara att arbetsmarknaden nu i
större utsträckning erbjuder fler arbetstillfällen och tolkaspiranter med tillräcklig kompetens
erhåller i större utsträckning andra mer attraktiva yrken.
Genom förbundets interna utbildningsprogram kvalitetssäkras tolktjänster. Förbundets
tolkaspiranter genomgår en introduktionskurs och erbjuds därefter grundutbildning för tolkar.
Aktiva grundutbildade tolkar inom förbundet erbjuds såväl allmän som specialinriktad
vidareutbildning och handledning i förbundets regi.
Under 2018 utfärdades 148 kursintyg till tolkar som genomfört olika ämneskurser inom förbundet.
Under de två senaste åren har fokus lagts på att motivera befintliga tolkar att höja sin kompetens.
50 tolkar har under året höjts till nivå 1C vilket innebär kompetensnivån under auktorisation.
Totalt 41 % av förbundets aktiva tolkar är nu på nivå 1C och drygt 56 % av förbundets uppdrag
utfördes av 1C-tolkar.
I samarbete med Kunskapscentrum för sexuell hälsa, Västra Götalandsregionen erbjuder
förbundet samtliga aktiva tolkar en utbildning i sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter,
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SRHR. Under 2018 genomgick 86 tolkar denna utbildning, vilket är 24 fler än föregående år. Totalt
har förbundet 305 aktiva tolkar med SRHR-kompetens.
År
2018
2017
2016
2015

Antal genomförda
rekryteringstest
248
211
251
475

Andel godkända
resultat
46 %
56 %
52 %
33 %

Antal utfärdade
kursintyg
148
212
195
224

Antal genomförda
SRHR-utbildningar
86
62
35
76

Tabell 2 Test och utbildningsstatistik

Förbundets tolkar och översättare har vid fyra tillfällen under året bjudits in till respektive
lokalkontor. Två av mötena har varit av mer informativ karaktär och två mer sociala tillställningar
till exempel julfika. Samtliga träffar har varit uppskattade kommunikationstillfällen för såväl
uppdragstagare som förbundets personal.
Icke
Kunder
medlemmar
MedlemsDen 31 december 2018 hade förbundet 4 903 registrerade
0,1%
kommuner
medlemskunder. Varje månad förmedlas uppdrag till ca
28,0%
1900 kunder. 99,9 % av förmedlade uppdrag köps av
medlemskunder. Största kund är Västra Götalandsregionen,
som står för ca 72 % av de bokade uppdragen vilket är en
VGR
ökning mot föregående år. Göteborgs Stad står för drygt
72,0%
hälften av medlemskommunernas totalt bokade uppdrag,
dvs. nästan 15 %.
Figur 3 Fördelning av bokade uppdrag

Organisation

På uppdrag av direktionen leds tjänstemannaorganisationen av förbundsdirektör. Verksamheten
består av kansli, översättningsförmedling samt fem tolkförmedlingskontor. Kansliet leds av
förbundsdirektören och de fem lokala förmedlingskontoren i Göteborg, Borås, Mariestad,
Trollhättan och Uddevalla, inklusive översättningsförmedlingen, leds av fyra verksamhetschefer.
Administrativa stödfunktioner inom IT, ekonomi, HR och lön köps av Mariestads, Töreboda,
Gullspångs kommuner i samverkan. Verksamhetsspecifikt IT-stöd och verksamhetsanpassat
telefonisystem köps separat.

Figur 4 Organisationsschema
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Direktionen
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionens uppdrag regleras i
kommunallagen och den förbundsordning som medlemmarna har antagit. Direktionen har haft
fem möten under 2018.
Förbundets direktion utgjordes 2018-12-31 av:
Göteborgs Stad
Aslan Akbas (S), ordförande
Rustan Hälleby (M), ersättare

Västra Götalandsregionen
Björn Thodenius (M), vice ordförande
Jonas Kristiansen Adelsten (S), ersättare

Alingsås kommun
Per- Gordon Tranberg (M), ledamot
Leif Hansson (S), ersättare

Borås Stad
Lars-Åke Johansson (S), ledamot
Birgitta Bergman (M), ersättare

Essunga kommun
Daniel Andersson (M), ledamot
Gunilla Hermansson (KD), ersättare

Falköpings kommun
Hans Johansson (C), ledamot
Pia Ragnar (M), ersättare

Grästorps kommun
Tobias Leverin (C), ledamot
Jens Persson (S), ersättare

Gullspångs kommun
Ann-Christin Erlandsson (S), ledamot
Eric Mellberg (M), ersättare

Götene kommun
Anders Månsson (GF), ledamot
Lars Holmberg (L), ersättare

Hjo kommun
Ann-Christine Fredriksson (M), ledamot
Bodil Hedin (S), ersättare

Karlsborgs kommun
Elise-Marie Samuelsson (S), ledamot
Kjell Sjölund (C), ersättare

Lerums kommun
Eva Andersson (C), ledamot
Ulf Utgård (M), ersättare

Lidköpings kommun
Lena O Jenemark (S), ledamot
Rasmus Möller (M), ersättare

Lilla Edets kommun
Ingemar Ottosson (S), ledamot
Julia Färjhage (C), ersättare

Mariestads kommun
Björn Fagerlund (M), ledamot
Janne Jansson (S), ersättare

Mölndals stad
Shahla Alamshahi (S), ledamot
Merjem Maslo (M), ersättare

Munkedals kommun
Hans-Joachim Isenheim (MP)
Malin Corner (M), ersättare

Orust kommun
Catharina Bråkenhielm (S), ledamot
Ulf Sjölinder (L), ersättare
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Skara kommun
Michael Karlsson (S), ledamot
Ewa Karlsson (M), ersättare

Skövde kommun
Birgitta Johansson (C), ledamot
Anita Löfgren (S), ersättare

Tibro kommun
Rasmus Hägg (S), ledamot
Maria Maric (KD), ersättare

Tidaholms kommun
Hajrudin Abdihodzic (V), ledamot
Gunilla Dverstorp (M), ersättare

Trollhättans Stad
Margreth Johnsson (S), ledamot
Michael Meijer (M), ersättare

Töreboda kommun
Mikael Faleke (M), ledamot
Anne-Charlotte Karlsson (S), ersättare

Uddevalla kommun
Stefan Skoglund (S), ledamot
Elving Andersson (C), ersättare

Ulricehamns kommun
Inga-Kersti Skarland (S), ledamot
Sebastian Gustavsson (M), ersättare

Vara kommun
Ulf Genitz (C), ledamot
Agneta Edvardsson (M), ersättare

Öckerö kommun
Kent Lagrell (M), ledamot
Jan-Åke Simonsson (S), ersättare

Personal
Under året har befintligt verksamhetssystem uppgraderats vilket medfört att processer kopplade till
förmedlingsarbetet har förändrats och digitaliserats. Utifrån förbundets förändrade förutsättningar
och behov har bemanning, arbetsfördelning och arbetssätt anpassats. Detta har kunnat ske genom
pensions- och annan naturlig personalavgång. För att säkerställa en stabil bemanning utifrån
verksamhetens behov har också ett medvetet och målinriktat rekryteringsarbete pågått under året.
Befintliga personalresurser har omfördelats och en kommunikatörstjänst inrättades. Tjänsten
tillsattes i februari av dåvarande förbundssekreterare. En ny förbundssekreterare rekryterades
externt. Tre team inrättades i förmedlingsarbetet för att specifikt hantera prissättning, synpunktsoch ekonomihantering.
Verksamhetschefen i Borås gick i pension i maj och en ny verksamhetschef rekryterades externt.
Denne tillträdde i februari. Under mellanperioden arbetade den tidigare verksamhetschefen för
Boråskontoret med det förbundsövergripande kvalitetsarbetet FR2000.
Samtliga nyanställda, såväl tillsvidare- som visstidsanställda, medarbetare genomgår en
introduktionsdag i syfte att skapa förståelse för förbundets verksamhet och uppdrag. Under året
har introduktion för nya medarbetare genomförts vid två tillfällen.
Årets löneöversyn är genomförd i enlighet med avtalet. Samtliga löner är utvärderade i relation till
uppdrag, befogenheter och individuella prestationer, samt marknadsläge.
För tredje året i rad hade förbundet i december en gemensam utvecklingsdag. Årets externa
föreläsare var Chris Sundqvist-Järn och rubriken var ”Tänker inte alla som jag”. Avsikten med
föreläsningen var att öka var och ens självkännedom i syfte att förbättra samarbetet inom
förbundet och dialogen med kunden. Att alla anställda inom förbundet en gång om året ges
möjlighet att träffas har varit mycket uppskattat av medarbetarna och vi-känslan inom förbundet
har vuxit sig starkare för varje år.
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Tillsvidare- och visstidsanställda
Per den 31 december 2018 hade förbundet 56 tillsvidareanställda arbetstagare. Av dessa var 44
kvinnor och 12 män. Vid samma tidpunkt var fyra tillsvidareanställda studielediga och två
föräldralediga.
Under året har 66 personer varit tillsvidareanställda i förbundet vilket motsvarar en
personalomsättning om 24,6 %. Förbundets tillsvidareanställda arbetstagare har under året utfört
antal arbetade timmar motsvarande 57,6 årsarbetare (åa). Antalet utförda timmar av timavlönad
personal har minskat från föregående år och motsvarar för året 2,0 åa. Totalt har antalet arbetade
timmar som utförts inom förbundet under året motsvarat 66,4 åa vilket är samma omfattning som
föregående år. Den största yrkesgruppen inom förbundet är tolkförmedlare.
År
2018
2017
2016

Tillsvidare
(åa)
57,6
57,0
47,3

Visstid
(åa)
6,8
6,8
8,6

Timavlönade
(åa)
2,0
2,6
9,6

Totalt
(åa)
66,4
66,4
65,5

Tabell 3 Faktiskt arbetade timmar omvandlat till årsarbetare

Sysselsättningsgrad
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för de tillsvidareanställda medarbetarna är 97 %. 89 %
av kvinnorna respektive 93 % av männen arbetar heltid inom förbundet.

Sjukfrånvaro
Den totala sjukfrånvaron för 2018 är 6,8 %
vilket är en minskning om 0,5 procentenheter
jämfört med föregående år. Sjukfrånvaron har
inte minskat i den omfattning som förväntades.
Resultatet påverkas starkt av några få
medarbetares längre icke-arbetsrelaterade
sjukfrånvaro. Under hösten har flera av
förbundets medarbetare drabbats av influensa
vilket påverkat även korttidsfrånvaron under
samma tid.
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Figur 5, Sjukfrånvaro %, Total och kort 2018

Pensioner

Intjänande av pensioner inklusive löneskatt bokförs löpande i driftsredovisningen och är en
pensionslösning via KPA.

Händelser av väsentlig betydelse
Ny verksamhetschef
I februari tillträdde en ny verksamhetschef för kontoret i Borås. Den tidigare verksamhetschefen
för Boråskontoret gick i pension i maj.

Upphandlingar
I början av året dömde Kammarrätten till förbundets nackdel i målet avseende upphandling av
nytt verksamhetssystem. Förbundet valde att överklaga till Högsta Förvaltningsdomstolen vilka ej
tilldelade förbundet prövningstillstånd. Under sommaren påbörjades därför en ny
upphandlingsprocess tillsammans med externt upphandlingsstöd.
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5-årsjubileum
I april 2018 hade förbundet varit i drift i fem år. Detta uppmärksammades genom att
uppdragstagare bjöds in att fira med personalen på respektive kontor. Jubileet firades även på
direktionsmötet i april.

Uppdaterat verksamhetssystem och införande av app
Under året har befintligt verksamhetssystem uppdaterats vilket medfört att flera processer
digitaliserats och förenklats samt att en app införts i vilken tolkarna hanterar sina uppdrag. Den
tidigare tolkrapporten i pappersform har därmed avvecklats.

Ny arvodesmodell
Efter att verksamhetssystemet uppdaterats och appen för tolkar införts kunde sista delen av den
nya arvodesmodellen även tas i bruk. Arvodesmodellen innebär ökad digitalisering och en
förenkling i hur tolkarnas resor rapporteras och ersätts.

EuroPride 2018
Förbundet har under sommaren i samarbete med VGR deltagit på EuroPride 2018. Syftet var i
första hand att sprida kunskap om förbundet och dess verksamhet.

Beslut om nya medlemmar
12 nya medlemskommuner godkändes för inträde januari 2019.

Flytt av Boråskontoret
På grund av att en total ombyggnad av fastigheten där förmedlingskontoret i Borås var beläget
flyttade verksamheten permanent till nya lokaler under hösten.

TolkNu
I december infördes den nya tjänsten TolkNu. Tjänsten bokas via app alternativt webb och
telefontolk på efterfrågat språk tillsätts inom fem minuter, dygnet runt, årets alla dagar. TolkNu är
framtagen för att möta tolkbehov som uppstår akut.

Förväntad utveckling avseende verksamhet och ekonomi
Efterfrågan av förbundets tjänster har varit något högre än förväntat under 2018 och är i nivå med
föregående år. Den generella efterfrågan på tolk i samhället tros de närmaste åren sjunka något.
Under hösten gjordes en ny mätning av kundernas avtalslojalitet gentemot förbundet. Resultatet
visade en större avtalslojalitet jämfört med tidigare mätning. Kombinationen av att förbundet får
tolv nya medlemmar 2019 och att befintliga kunder ökar avtalslojaliteten bör skapa förutsättningar
för att bibehålla nuvarande volym under det kommande året.
För att säkerställa tolkförsörjningen i förbundet pågår ett ständigt rekryteringsarbete av nya
uppdragstagare samt vidareutbildningsinsatser för befintliga tolkar. Förbundets nuvarande
utmaning i att hitta lämpliga kandidater till tolkyrket på efterfrågade språk bedöms dock fortgå.
Efter högsta Förvaltningsdomstolens dom gällande upphandling av nytt verksamhetssystem
påbörjade förbundet under sommaren en ny upphandling. Implementering av ett nytt
verksamhetssystem förväntas ske under senare delen av 2019. Beroende på införande av nytt
verksamhetssystem och därmed ökad digitalisering och automatisering av förmedlingsarbetet kan
nuvarande bemanningsbehov avseende förmedlingsarbetet komma att förändras.
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Förbundets verksamhet med placering i Göteborg kommer under sommaren 2019 att flytta till
nya lokaler. Detta på grund av att nuvarande lokal ej kan möta verksamhetens behov samt att en
omfattande nybyggnation i direkt anslutning till lokalen kommer påverka möjligheten att bedriva
verksamheten. En översyn av förutsättningar för förbundets samtliga kontor genomfördes under
2018 i enlighet med tidigare direktionsbeslut. Resultatet av översynen kommer att behandlas på första
direktionsmötet 2019.
Då det pågående arbetet med kvalitetsledningssystemet FR2000 varit betydligt mer omfattande än
vad som först bedömdes kommer arbetet fortgå under hela året. Förhoppningen är dock att en
kvalitetscertifiering ska kunna ske i slutet av 2019 alternativt början av 2020.
Förbundet har under året erbjudit sina medlemmar tolkning via Skype. I takt med införande av ett
modernare verksamhetssystem under 2019 förväntas tjänsten utvecklas ytterligare och på sikt
användas av fler kunder.

Förbundets investeringsverksamhet
2018 fanns en investeringsbudget på 3,5 mkr gällande nytt verksamhetssystem vilken inte nyttjats
på grund av överklagande av upphandlingen. Tidigare gjorda investeringar 2013 på inventarier
skrevs av på fem år och blev under 2018 helt avskrivna. Avskrivningen baseras på anskaffningsvärdet.

Ekonomi
Förbundsordningen reglerar att kommunalförbundets årliga kostnader minst ska täckas av årets
intäkter. Som övergripande verksamhetsmål anges att verksamheten ska vara kostnadseffektiv.
Intäkter fås genom förmedling av språktolk- och översättningstjänster. Största kostnaden för
kommunalförbundet är arvoden till uppdragstagare. Den totala kostnaden för arvoden och totala
intäkter är beroende av hur mycket tjänster som beställs. Kommunalförbundet ska debitera
medlemmarna för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen.
Direktionen fastställer varje år verksamhetsplan och budget för de tre kommande åren i enlighet
med kommunallagen. Budgeten är ett verktyg för planering, styrning, uppföljning och kontroll av
verksamheten och i budgeten anges de ekonomiska resurserna samt de av direktionen fastställda
målen.
Andelskapitalet är beräknat på medlemmarnas invånarantal och uppgår till totalt 2,8 mkr.

Likviditet
Förbundet har haft en god likviditet under hela 2018 och den checkkredit som finns på 10 mkr har
inte utnyttjats.

Mål för god ekonomisk hushållning
I enlighet med kommunallagen ska förbundet ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet.
Verksamheten ska genomsyras av en god ekonomisk hushållning både i ett kort- och i ett
långsiktigt perspektiv. Kännetecken för detta är bland annat att de löpande intäkterna täcker de
löpande kostnaderna och att resultatet, sett över en längre period, är positivt.
Direktionen har fastslagit följande finansiella mål rörande god ekonomisk hushållning:



Den löpande verksamheten ska visa ett positivt resultat
Checkkrediten ska ej nyttjas
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Den löpande verksamheten visar ett positivt resultat och likviditeten har varit god vilket innebär
att checkkrediten inte nyttjats.

Utvärdering av ekonomisk ställning
Förbundet finansieras av intäkter från de tjänster som medlemmarna köper enligt
självkostnadsprincipen. Under de tidigare verksamhetsåren har förbundet gjort ett kraftigt
överskott och tillsammans med medlemsandelarna har detta genererat ett stabilt eget kapital vilket
gör att den ekonomiska ställningen är god. Det ekonomiska överskottet tillsammans med
medlemsandelarna är de likvida medel som förbundet byggt upp. Direktionen har fastställt att
lägsta nivå på eget kapital ska vara 20 mkr. Efter att direktionen beslutat att godkänna årsrapporten
tas även ett beslut om eventuell återbetalning av eget kapital. Dock krävs ett eget kapital om minst
25 mkr för att återbetalning ska bli aktuell. Checkkrediten kommer därför att finnas kvar.
Inga investeringar har skett sedan driftstarten 2013 som påverkat likviditeten och därmed har inget
behov av lån uppstått. Det överskott som genererats under de senaste verksamhetsåren gör att den
ekonomiska ställningen är god.

Utfall i förhållande till budget
Bakgrund till budget

Budget 2018 är planerad utifrån rådande förutsättningar och efterfrågan av uppdrag våren 2017
samt utfall av 2016. Budgeten är därefter lagd utifrån medlemmarnas beräknade behov om 335 000
uppdrag samt att förbundet skulle nå ett nollresultat. För en budget i balans bedömdes en
treprocentig prishöjning nödvändig.
Utfall

Efterfrågan av tolktjänster blev något högre än lagd budget för 2018. Utfallet blev drygt 337 000
uppdrag, vilket är ca 2 000 uppdrag fler än budgeterat. Att medlemmarna under året i större
utsträckning lojalt köpt tolktjänster från förbundet bedöms ha påverkat utfallet positivt. Resultatet
blev knappt 5,3 mkr att jämföra med budgeterat nollresultat.
Försäljningsintäkter och kostnader för uppdragstagare är de utfall som har störst avvikelse mot
budget. Detta är bland annat ett resultat av fler utförda tolkuppdrag samt att drygt 70 % av
uppdragen utfördes av tolkar på en såväl högre arvodes- som prisnivå. På grund av överklagad
upphandling av verksamhetssystem kunde inte den nya arvodesmodellen implementeras samtidigt
som den nya prislistan infördes i början av året. Detta medförde en större kostnadstäckning under
årets första månader. Den nya arvodesmodellen infördes i maj då uppgradering av befintligt
system gjordes.
Direktionskostnaderna är högre än budgeterat vilket är ett resultat av hög närvaro på
direktionsmötena. Personalkostnaderna är även högre än budgeterat. Främst kostnaderna för
pensionsförsäkring, semesterlön och arbetsgivaravgifter avviker mot budget.
Förbundet har ett utfall på knappt en miljon kronor mindre än budgeterat avseende tolkutbildning.
Avvikelsen var förväntad då intresset för tolkyrket minskat och utbildningsplatserna utanför
Göteborg inte kunnat fyllas. Däremot har fler utbildningsplatser erbjudits i Göteborg för
tolkaspiranter från hela regionen.
Under året har möbler köpts in till såväl enskilda arbetsplatser som mötes- och lunchrum. Främst
har gamla möbler som följde med vid bildandet av förbundet bytts ut. Som ett led i att förbättra
arbetsmiljön ytterligare har bland annat specialstolar och ljudabsorbenter införskaffats.
Möbelinköpen har påverkat utfallet gällande förbrukningsinventarier men har ansetts nödvändiga.
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På grund av att upphandlingen av nytt verksamhetssystem blev överklagat i början av året har
förbundet belastats med ökade kostnader. Dels har förbundet dömts till att påbörja en ny
upphandling av nytt verksamhetssystem och konsultkostnader för externt upphandlingsstöd har
därmed påverkat utfallet. Dessutom har nuvarande verksamhetssystem uppgraderats av
leverantören till en ny version vilket innebar att befintlig verksamhetsversion inte längre
uppdaterades. Förbundet tvingades in i den nya versionen och därmed ökade kostnader.
Förbundets största kund förde under året fram ett behov av en akut tolktjänst i likhet med privat
aktörs utbud. Under hösten framfördes detta behov som akut vilket resulterade i att förbundet
genom en snabb produktutveckling och inköp av teknisk lösning kunde möta kundens behov och
den nya tjänsten lanserades i december. Konsekvenserna blev dock ökade kostnader för förbundet.
Trots ökade kostnader till följd av uteblivet verksamhetssystem, ny upphandling och ny tjänst har
förbundets kostnader för tekniska lösningar och externt upphandlingsstöd rymts inom den totala
budgeten. Detta beror främst på att investeringen för 2018 uteblev och därmed även de planerade
avskrivningarna för året.
INTÄKTER
Förmedlingstjänster
Övriga intäkter
Summering
KOSTNADER
Direktionskostnader
Personalkostnader
Arvoden och ersättningar tolkar
Tolkutbildning
Lokalkostnader
Hyra IT-utrustn, IT-program, licenser
Inventarier, förbrukningsmaterial
Administrativa, IT- konsulttjänster, jouravtal
Finansiella kostnader
Summering
RESULTAT

Utfall 2018
203 744
196
203 940

Budget 2018
191 620
0
191 620

767
29 759
156 205
1 244
2 966
3 174
675
3 716
139
198 645

700
29 230
148 840
2 200
2 900
3 000
560
3 400
790
191 620

5 295

0

Tabell 4 Utfall mot budget 2018

Balanskrav utifrån årsresultat
Balanskravet uppfylls 2018. Inga underskott finns att återställa från tidigare år.

Resultaträkning
Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Förbundet debiterar medlemmarna
för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. Om årets kostnader inte täcks ska finansieringen
av underskottet fördelas mellan medlemmarna i förhållande till medlemmens andel av
andelskapitalet.
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Resultaträkning
Belopp i tkr

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

Not

1
2
3

Verksamhetens nettokostnader
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

4
5

Resultat före extraordinära poster
Extraordinära poster
Årets resultat

2018-01-01
2018-12-31

2017-01-01
2017-12-31

203 940
-198 506
-104

186 901
-186 538
-248

5 330

115

2
-37

3
-39

5 295

79

0

0

5 295

79
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Balanskravsavstämning

2018

2017

2016

5 295

79

2 344

0
0

0
0

0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

5 295

79

2 344

0
0

0
0

0
0

5 295
0

79
0

2 344
0

198 506
30 526
156 205
0
17 584

186 538
28 201
148 092
0
12 565

190 564
28 102
150 378
0
11 768

Resultat
Årets resultat
Ingående Eget kapital

5 295
24 160

79
24 081

2 344
21 737

Nyckeltal
Kassalikviditet
Soliditet

191 %
48 %

176 %
43 %

171 %
42 %

Belopp i tkr

Årets resultat enligt resultaträkningen
minus samtliga realisationsvinster/förluster
plus sänkning av diskonteringsränta
plus realisationsvinster som inte står i överensstämmelse med
god ekonomisk hushållning
plus orealiserade förluster i värdepapper
minus återföring av orealiserade förluster i värdepapper
Årets resultat efter balanskravsjusteringar
Medel till resultatutjämningsreserv (RUR)
Medel från resultatutjämningsreserv (RUR)
Årets balanskravsresultat
Balanskravsresultat att reglera

Budgetomslutning (tkr)
Verksamhetens kostnader
Personalkostnader egen personal
A-tolkar (ej anställda av kommunalförbundet)
Nettoinvesteringar
Likvida medel 31/12 respektive år
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Balansräkning

Not

Belopp i tkr

2018-12-31

2017-12-31

6

0
0

104
104

7
8

43 977
17 584
61 561

42 967
12 565
55 532

61 561

55 636

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Fordringar
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER
Eget kapital
Eget kapital
Andelskapital, medlemskommuner
Årets/periodens resultat
Summa eget kapital

9
9
9

21 381
2 779
5 295
29 455

21 302
2 779
79
24 160

Skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder

10

32 106
32 106

31 476
31 476

61 561

55 636

Summa eget kapital, avsättningar och skulder
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Kassaflödesanalys

2018-01-01
2018-12-31

2017-01-01
2017-12-31

Den löpande verksamheten
Årets resultat
Justering för av- och nedskrivning

5 295
104

79
248

Medel från verksamheten före förändring
av rörelsekapital

5 399

327

-1 010

2 284

630

-1 814

5 019

797

Investeringsverksamheten
Bruttoinvestering i materiella anläggningstillgångar

0

0

Kassaflöde från investeringsverksamheten

0

0

0
0

0
0

5 019

797

12 565
17 584

11 768
12 565

Belopp i tkr

Not

Ökning/minskning kortfristiga fordringar
Ökning/minskning kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Finansieringsverksamheten
Andelskapital
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

11

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år. Årsredovisningen har
upprättats i enlighet med Lagen om kommunal redovisning. Tillgångar, avsättningar och skulder
har värderats till anskaffningsvärdet om inget annat anges. Intäkter redovisas i den period som
tolkuppdragen har utförts och har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att
erhållas. Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer
att tillgodogöras av förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta.
Likvida medel omfattar kassa och tillgodohavande hos bank samt kortfristiga placeringar med en
ursprunglig löptid på högst tre månader. Intjänande av pensioner inklusive löneskatt bokförs
löpande i driftsredovisningen. Avskrivning av inventarier sker på fem år.
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Noter

2018-01-01 2017-01-01
2018-12-31 2017-12-31

Belopp i tkr

Not
1 Verksamhetens intäkter
Förmedlingstjänster
Övriga intäkter
Summa

203 744
196
203 940

186 579
322
186 901

2 Verksamhetens kostnader
Direktionskostnader
Sociala avgifter direktion
Personalkostnader
Sociala avgifter personal
Arvoden och ersättning tolkar
Sociala avgifter tolkar
Tolkutbildning
Lokalkostnader
Dator/IT/telefoni/post
Inventarier, förbrukningsmaterial
Administrativa- och konsulttjänster
Summa

575
192
22 673
7 086
127 937
28 268
1 244
2 966
3 174
675
3 716
198 506

580
194
20 789
6 638
120 962
27 130
1 418
2 826
2 488
455
3 058
186 538

104
104

248
248

2
2

3
3

1
36
37

0
39
39

3 Avskrivningar
Inventarier
Summa
4 Finansiella intäkter
Ränteintäkter
Summa
5 Finansiella kostnader
Räntekostnad
Övriga finansiella kostnader
Summa

Lånekostnader redovisas i enlighet med huvudmetoden och belastar följaktligen resultatet
i den period de hör hemma.
6 Anläggningstillgångar
Inventarier
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Årets investering
Årets avskrivning
Utgående bokfört värde

1 241
-1 137

1 241
-889

-104
0

-248
104
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7 Fordringar
Kundfordringar
Div. kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa

23 602
0
20 375
43 977

22 537
21
20 409
42 967

8 Kassa och bank
Bank
Summa

17 584
17 584

12 565
12 565

9 Allmänt eget kapital
Balanserat resultat
Andelskapital, medlemskommuner
Årets/periodens resultat
Summa

21 381
2 779
5 295
29 455

21 302
2 779
79
24 160

1 768
7 787
3 228
1
983
11 823
6 516
32 106

1 708
7 317
3 132
0
873
12 495
5 951
31 476

10 Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Moms
Personalens skatter och avgifter
Skulder till anställda
Upplupna semesterlöner
Upplupet arvode A-skatt tolkar, inkl sociala avgifter
Övriga upplupna kostnader
Summa

En checkkredit på 10 mnkr finns. Ingen kredit var nyttjad per 31 december 2018.
11 Andelskapital
Årets förändring av andelskapital
Varje medlem i förbundet har andelar motsvarande antalet invånare
2015 tillkom 22 nya medlemskommuner
Summa

0

0

0

0

Tolkförmedling Väst, Göteborg 2019-03-29

Åke Björk
Ordförande

Christina Abrahamsson
Vice ordförande
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Tolkar med kvalitet

www.tolkformedlingvast.se
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Förbundsordning
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1 § Namn och säte
Förbundets namn är Tolkförmedling Väst och har sitt säte i Göteborg.

2 § Medlemmar
Medlemmar i kommunalförbundet är Västra Götalandsregionen samt kommunerna Alingsås,
Bollebygd, Borås, Dals Ed, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene,
Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Mark, Mariestad,
Mölndal, Munkedal, Orust, Skara, Skövde, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tjörn,
Tidaholm, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda samt
Öckerö.

3 § Ändamål
Förbundets ändamål är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk genom att bedriva
gemensam språktolk- och översättningsförmedling.

4 § Organisation
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion.
Direktionen ska bestå av 40 ledamöter och 40 ersättare. Varje medlem väljer en ordinarie ledamot
och en ersättare. Göteborgs Stads ledamot är ordförande och Västra Götalandsregionens ledamot
är vice ordförande i direktionen.
Direktionens ledamöter och ersättare väljs för en mandattid på fyra år räknat från den
1 januari året efter det att val av fullmäktige har ägt rum i hela landet.
Vid ledamots förhinder tjänstgör ersättare vald av samma förbundsmedlem som ledamoten.
Ledamot kallar själv in sin ersättare.
Direktionen utser firmatecknare och beslutsattestanter för förbundet.
Direktionen kan inrätta de övriga organ som behövs för att bedriva förbundets verksamhet på ett
effektivt och korrekt sätt.
Direktionen utser en förbundsdirektör som har att leda verksamheten enligt direktionens
anvisningar. Förbundet har ett kansli med uppgift att under förbundsdirektör sköta förbundets
administration och dess övergripande verksamhet. Förbundet har lokalkontor på flera orter.

5 § Revisorer
Förbundet ska ha två revisorer som utses av Västra Götalandsregionen. Revisorerna väljs för
samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i direktionen. Revisorerna ska avge
revisionsberättelse till direktionen och till respektive medlems fullmäktige, vilka beslutar om
ansvarsfrihet för direktionen.

6 § Initiativrätt
Ärenden i direktionen får väckas av:
 ledamot i direktionen
 medlem genom dess fullmäktige eller styrelse
 organ under direktionen om direktionen har medgivit sådan rätt
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7 § Närvaro- och yttranderätt
Direktionen avgör själv i vilka fall någon som ej är ledamot eller ersättare i direktionen har rätt att
närvara och yttra sig vid direktionens sammanträden.

8 § Beslut
Direktionen fattar inte beslut där det krävs kvalificerad majoritet.

9 § Anslagstavla
Förbundets anslagstavla finns på förbundets webbplats.
Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjusteringar och övriga tillkännagivanden
ska anslås på förbundets anslagstavla.

10 § Andelskapital
Varje medlem tillskjuter 1 svensk krona per kommuninvånare som andelskapital vid inträde i
förbundet. Kvotvärdet av detta ger medlemmens andel i förbundet.

11 § Andel i tillgångar och skulder
Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i
förhållande till medlemmens andel av andelskapitalet. Fördelningsgrunden gäller även för
täckande av brist om förbundet skulle sakna medel att betala sina skulder i verksamheten samt
vid skifte av förbundets behållna tillgångar eller skulder som föranleds av förbundets upplösning.

12 § Kostnadstäckning
Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Medlemmarna debiteras för
utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen.

13 § Finanspolicy, borgen m.m.
Förbundet ska följa antagen finanspolicy. Förbundet får inte teckna borgen, garantier eller
motsvarande utan godkännande av samtliga medlemmars fullmäktige.
Förbundet får inte bilda bolag, förvärva andelar i bolag eller motsvarande utan godkännande av
samtliga medlemmars fullmäktige.

14 § Styrning och insyn i förbundets ekonomi och verksamhet
Styrningen beskrivs i 6, 7, 15, 20, 22 §§.
Medlemmarna i förbundet, genom sina respektive styrelser, har rätt till insyn i förbundet.
Förbundet ska årsvis tillställa medlemmarna en rapport om verksamhetens ekonomi och
utveckling. Direktionen ska därutöver avlämna de rapporter över verksamheten som medlem i
förbundet efterfrågar.
Direktionen svarar också, på eget initiativ, för att informera medlemmarna i förbundet om
principiella händelser eller andra händelser av större vikt för förbundet eller någon av dess
medlemmar. Innan beslut tas om avtal av större dignitet eller större investeringar ska samråd ske
med samtliga förbundsmedlemmar.
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15 § Budgetprocess
Direktionen ska årligen fastställa budget för förbundet. Budgeten ska innehålla en plan för
verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande
tvåårsperioden.
Förbundet ska samråda med medlemmarna om budgetförslaget senast en månad före
direktionens sammanträde. Budgeten ska fastställas senast den 30 september före
verksamhetsåret.
Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten enligt kommunallagen. Budgetsammanträdet
är offentligt.

16 § Årsredovisning
Direktionen ska senast den sista april ha upprättat förslag till årsredovisning för det gångna
verksamhetsåret. Årsredovisningen översänds efter revision till respektive medlemskommun för
godkännande och prövning av ansvarsfrihet för direktionen.
Direktionen ska översända delårsrapporten till respektive medlemskommun för behandling i
fullmäktige.
Sammanträdet då årsredovisningen behandlas är inte offentligt.

17 § Arvoden och ersättningar
Arvoden och andra ekonomiska ersättningar till ledamöter och ersättare i direktionen samt till
revisorerna ska utgå enligt de regler och bestämmelser som gäller för Västra Götalandsregionen.
Arvoden och ekonomiska ersättningar bekostas av förbundet.

18 § Uppsägning och utträde
Förbundet är bildat för obestämd tid. En medlem har rätt att utträda ur förbundet.
Uppsägningstiden är tre år räknat från ingången av den månad då uppsägningen skedde.
Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande
medlemmen bestäms i en överenskommelse mellan samtliga medlemmar. Den ekonomiska
regleringen ska ske utifrån principerna i 10 - 12 §§ i denna förbundsordning såvida inte annat
avtalas mellan förbundsmedlemmarna. De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i
förbundsordningen som behövs med anledning av utträdet.

19 § Likvidation
Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när uppsägningstiden är till
ända, ska förbundet omedelbart träda i likvidation.
Förbundet ska också träda i likvidation om mer än hälften av medlemmarna genom samstämmiga
beslut i respektive medlems fullmäktige fattat beslut härom.
Likvidation verkställs av direktionen i egenskap av likvidator. Vid skifte av förbundets tillgångar
och skulder i anledning av likvidationen ska den i 11 § angivna fördelningsgrunden mellan
medlemmarna gälla. När förbundet har trätt i likvidation ska förbundets egendom i den mån det
behövs för likvidationen genom försäljning eller på annat lämpligt sätt omvandlas till pengar.
Verksamheten får fortsatt tillfälligt bedrivas om det så krävs för en ändamålsenlig avveckling.

4 (5)
Sida 40 av 198

När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska direktionen avge en slutredovisning för
sin förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin
helhet med redovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen ska fogas
redovisningshandlingar för hela likvidationen. Dessa handlingar ska revideras av förbundets
revisorer som ska yttra sig över handlingarna i en revisionsberättelse. Till slutredovisningen ska
fogas direktionens beslut om vilken av förbundets medlemmar som ska överta och vårda de
handlingar som hör till förbundets arkiv.
Förbundet är upplöst då förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts
samtliga medlemmar.

20 § Inträde av ny medlem
Om ytterligare kommun önskar bli medlem i förbundet ska ansökan ske till direktionen som
yttrar sig och överlämnar ärendet till medlemmarnas fullmäktige för beslut. Ny medlem har
antagits när samtliga medlemmar genom fullmäktigebeslut antagit en ny förbundsordning som
anpassats till det nya antalet medlemmar.

21 § Tvister
Om tvist uppkommer mellan förbundet och en eller flera medlemmar och om parterna inte kan
nå en frivillig uppgörelse ska tvisten avgöras av allmän domstol.

22 § Ändring av förbundsordningen
Ändringar och tillägg till denna förbundsordning ska fastställas av samtliga medlemmars
fullmäktige. Direktionen ska ges möjlighet att yttra sig över förslag om förändrad
förbundsordning.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2019-06-05

§ 98 2019.410 KS

Flyktingfond
Ärendebeskrivning
I samband med beslut om flerårsstrategi 2016-2018 för Alingsås kommun beslutades att
flyktingfonden flyttas från dåvarande utbildningsnämnden och socialnämnden till
Finansieringen från med och 2016. Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 9
november 2015, § 210, att ge kommunledningskontoret i uppdrag att skapa ett regelverk i
syfte att centralisera kommunens flyktingfond.
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 28 september 2016, § 216, att anta
riktlinjer för kommunens flyktingfond.
Fonden innehåller tidigare erhållna bidrag inom flyktingverksamheten som kommunen valt att
fondera för att kunna matcha mot framtida kostnader.
Kommunens externa sakkunniga revisorer har i granskning av bokslut 2018 gjort
bedömningen att bidragen inte uppfyller villkoren för att kunna fonderas, varvid fonden istället
bör lösas upp.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 3 juni 2019 lämnat följande yttrande samt
förslag till beslut:
Kommunens behållning i flyktingfonden uppgår efter 2019 års beviljanden till 22,2 mnkr.
Kommunledningskontoret gör bedömningen att revisorernas bedömning om att lösa upp
fonden bör följas. Kvarvarande medel i fonden går i så fall över det egna kapitalet och stärker
kommunens egna kapital med motsvarande.
Möjligheten för nämnderna att ansöka om medel upphör således och driftverksamheten
behöver bedrivas på de anslag kommunfullmäktige beslutar om i samband med kommunens
flerårsstrategi och budget för respektive år.
Kommunledningskontorets förslag till beslut i kommunfullmäktige:
Kommunens flyktingfond avslutas och löses upp över det egna kapitalet.
Nämndernas möjlighet att ansöka om medel ur fonden upphör.
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2019-06-05

AU § 98, forts
Förslag till beslut på sammanträdet
Glenn Pettersson (SD) föreslår att kommunledningskontorets förslag till beslut avslås.
Simon Waern (S) föreslår att kommunledningskontorets förslag till beslut bifalls.
Beslutsgång på sammanträdet
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla
kommunledningskontorets förslag till beslut.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
1. Kommunens flyktingfond avslutas och löses upp över det egna kapitalet.
2. Nämnderas möjlighet att ansöka om medel ur fonden upphör.
Anteckning
Jens Christian Berlin (L) lämnar följande protokollsanteckning:
Flyktingfonden har tidigare bildats av erhållna bidrag för flyktingverksamhet för att kunna
möta framtida kostnader på området. Fonderade medel har kunnat nyttjas för exempelvis
satsningar med koppling till integrationspolitiken i kommunen och sådant som gynnar
etableringen av nyanlända.
Att flyktingfonden inte anses uppfylla villkoren för att kunna fonderas, och därför bör lösas
upp, får inte medföra minskade ambitioner för integrationsarbetet. Tvärtom är detta ett
område som fortsatt måste prioriteras för att skapa en sammanhållen kommun där varje
invånare har möjlighet att forma sitt eget liv.
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Utdragsbestyrkande

Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-06-03
Konrad Fred

Kommunstyrelsen

2019.410 KS

Avsluta flyktingfond
Ärendebeskrivning
I samband med beslut om flerårsstrategi 2016-2018 för Alingsås kommun beslutades att
flyktingfonden flyttas från dåvarande utbildningsnämnden och socialnämnden till
Finansieringen från med och 2016. Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 9
november 2015, § 210, att ge kommunledningskontoret i uppdrag att skapa ett regelverk i
syfte att centralisera kommunens flyktingfond.
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 28 september 2016, § 216, att anta
riktlinjer för kommunens flyktingfond.
Fonden innehåller tidigare erhållna bidrag inom flyktingverksamheten som kommunen valt att
fondera för att kunna matcha mot framtida kostnader.
Kommunens externa sakkunniga revisorer har i granskning av bokslut 2018 gjort
bedömningen att bidragen inte uppfyller villkoren för att kunna fonderas, varvid fonden istället
bör lösas upp.
Förvaltningens yttrande
Kommunens behållning i flyktingfonden uppgår efter 2019 års beviljanden till 22,2 mnkr.
Kommunledningskontoret gör bedömningen att revisorernas bedömning om att lösa upp
fonden bör följas. Kvarvarande medel i fonden går i så fall över det egna kapitalet och stärker
kommunens egna kapital med motsvarande.
Möjligheten för nämnderna att ansöka om medel upphör således och driftverksamheten
behöver bedrivas på de anslag kommunfullmäktige beslutar om i samband med kommunens
flerårsstrategi och budget för respektive år.
Ekonomisk bedömning
Kvarvarande medel i fonden går in som en del av det egna kapitalet och stärker kommunens
egna kapital med motsvarande.
Kommunens möjlighet att hantera ökade kostnader till följd av integrationsinsatser
kommande år försämras och prioritering bör istället ske inom befintliga ramar hos
nämnderna.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunens flyktingfond avslutas och löses upp över det egna kapitalet.
Nämnderas möjlighet att ansöka om medel ur fonden upphör.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2019-06-05

§ 99 2018.503 KS

Svar på motion angående utredning om lärarassistenter i grundskolan Per Palm, Jan Kesker, Kristina Grapenholm och Anita Brodén (L)
Ärendebeskrivning
Per Palm (L), Jan Kesker (L), Kristina Grapenholm (L) och Anita Brodén (L) har till
kommunfullmäktige den 5 september 2018, § 155 lämnat en motion om att utreda behovet
av lärarassisteneter i grundskolan.
Motionärerna yrkar följande:
Vi föreslår att det utreds om att anställa lärarassistenter i grundskolan.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 7 november 2018, § 214 att remittera
motionen till barn- och ungdomsnämnden.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 24 maj 2019 lämnat följande yttrande:
Barn- och ungdomsnämnden behandlade motionen den 23 april 2019, § 40, med förslaget
att Alingsås kommun deltar aktivt i det regiongemensamma arbetet med att ta fram en
strategi för hur lärarassistenter kan införas och arbetar för verkställighet så snart eventuellt
statsbidrag utbetalas.
Ett av barn- och ungdomsnämndens riktade uppdrag i Alingsås kommuns flerårsstrategi
2019-2021 gäller just att vidta åtgärder för att minska arbetsbelastningen för lärare. Om
arbetsbelastningen ska kunna minska, anger nämnden att andra yrkeskategorier kommer
behöva anställas inom skolverksamheten. Det krävs dock att denna nya yrkeskategori får ett
tydligt uppdrag, vilket kräver bland annat dialog med befintlig personal, ledningsgrupper och
de fackliga organisationerna. Barn- och ungdomsnämnden är för närvarande involverad i ett
arbete kring lärarassistenter tillsammans med Göteborgsregionen (GR).
Kommunledningskontoret instämmer med barn- och ungdomsnämndens yttrande, att
Alingsås kommun ska fortsätta att delta aktivt i det regionsgemensamma arbetet kring
lärarassistenter. Kommunledningskontoret föreslår därför att motionen kan anses besvarad.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
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AU § 99, forts
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget yttrande.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
Motionen anses besvarad.
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-05-24
Jenny Hellsten
0322-61 61 39
2018.503 KS

Kommunstyrelsen

Svar på motion om utredning av lärarassistenter i
grundskolan
Ärendebeskrivning
Per Palm (L), Jan Kesker (L), Kristina Grapenholm (L) och Anita Brodén (L) har till
kommunfullmäktige den 5 september 2018, § 155 lämnat en motion om att utreda behovet
av lärarassisteneter i grundskolan.
Motionärerna yrkar följande:


Vi föreslår att det utreds om att anställa lärarassistenter i grundskolan.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 7 november 2018, § 214 att remittera
motionen till barn- och ungdomsnämnden.
Förvaltningens yttrande
Barn- och ungdomsnämnden behandlade motionen den 23 april 2019, § 40, med förslaget
att Alingsås kommun deltar aktivt i det regiongemensamma arbetet med att ta fram en
strategi för hur lärarassistenter kan införas och arbetar för verkställighet så snart eventuellt
statsbidrag utbetalas.
Ett av barn- och ungdomsnämndens riktade uppdrag i Alingsås kommuns flerårsstrategi
2019-2021 gäller just att vidta åtgärder för att minska arbetsbelastningen för lärare. Om
arbetsbelastningen ska kunna minska, anger nämnden att andra yrkeskategorier kommer
behöva anställas inom skolverksamheten. Det krävs dock att denna nya yrkeskategori får ett
tydligt uppdrag, vilket kräver bland annat dialog med befintlig personal, ledningsgrupper och
de fackliga organisationerna. Barn- och ungdomsnämnden är för närvarande involverad i ett
arbete kring lärarassistenter tillsammans med Göteborgsregionen (GR).
Kommunledningskontoret instämmer med barn- och ungdomsnämndens yttrande, att
Alingsås kommun ska fortsätta att delta aktivt i det regionsgemensamma arbetet kring
lärarassistenter. Kommunledningskontoret föreslår därför att motionen kan anses besvarad.
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga kostnader, utöver administrativ tid.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget yttrande.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.
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Cecilia Knutsson
Stabschef

Jenny Hellsten
Strateg

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-05-24
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2018-11-07

§ 214 2018.503 KS

Motion angående utredning om lärarassistenter i grundskolan - Per
Palm, Jan Kesker, Kristina Grapenholm och Anita Brodén (L)
Ärendebeskrivning
Per Palm (L), Jan Kesker (L), Kristina Grapenholm (L) och Anita Brodén (L) har till
kommunfullmäktige den 5 september 2018, § 1155 lämnat en motion om att utreda behovet
av lärarassisteneter i grundskolan.
Motionärerna yrkar följande
 Vi föreslår att det utreds om att anställa lärarassistenter i grundskolan.
Beslut
Arbetsutskottets beslut:
Motionen remitteras till barn- och ungdomsnämnden.
Expedieras till
BUN
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§ 155 2018.503 KS

Motion angående utredning om lärarassistenter i grundskolan - Per
Palm, Jan Kesker, Kristina Grapenholm och Anita Brodén (L)
Ärendebeskrivning
Per Palm (L), Jan Kesker (L), Kristina Grapenholm (L) och Anita Brodén (L) lämnar en
motion om att utreda behovet av lärarassisteneter i grundskolan.
Motionärerna yrkar följande
 Vi föreslår att det utreds om att anställa lärarassistenter i grundskolan.
Beslut
Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Expedieras till
KS
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2019-06-05

§ 100 2019.117 KS

Svar på motion angående införande av fri entré för pensionärer på
Nolhaga simhall - Martin Lindberg (V)
Ärendebeskrivning
Martin Lindberg (V) har till kommunfullmäktige den 30 januari 2019, § 15 lämnat en motion
om införande av fri entré för pensionärer till Nolhaga Parkbad.
Motionären yrkar att Alingsås kommunfullmäktige inför gratis entré på Nolhaga Parkbad på
vardagar fram till kl 14.00 för pensionärer boende i Alingsås kommun.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 27 februari § 33 remittera motionen till kultur- och
utbildningsnämnden.

Beredning

Kommunledningskontoret har i skrivelse den 24 maj 2019 lämnat följande yttrande samt
förslag till beslut:
Kultur- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet den 23 april 2019, § 64 med förslaget
att motionen ska avstyrkas.
Kultur- och utbildningsnämnden är positiv till motionens intentioner och anser att rörelse är
en viktig del av äldres välmående. Enligt nuvarande taxor för Nolhaga Parkbad, enligt beslut i
dåvarande kultur- och fritidsnämnden den 17 december 2018, § 74, är entrépriset för vuxna
på dagtid 15 kronor lägre än övriga tider, för att uppmuntra framförallt pensionärer att träffas
och motionera. Nämnden bedömer att införandet av fri entré för pensionärer på dagtid skulle
innebära en kostnadsökning på mellan 310 tkr och 500 tkr per år.
Kommunledningskontoret instämmer i kultur- och fritidsnämndens yttrande att motion är en
viktig del för äldres välmående. Kostnaden ryms för närvarande inte inom kultur- och
utbildningsnämndens ram, om inte andra åtgärder vidtas. Kommunledningskontoret föreslår
därmed att motionen bör avslås.
Kommunledningskontorets förslag till beslut i kommunstyrelsen:
Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget yttrande.
Kommunledningskontorets förslag till beslut i kommunfullmäktige:
Motionen avslås.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2019-06-05

AU § 100, forts
Förslag till beslut på sammanträdet
Simon Waern (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag till beslut.

Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget yttrande.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
Motionen avslås.
Anteckning
Simon Waern (S), Björn Wallin Salthammer (S) och Anita Hedén Unosson (S) lämnar
följande protokollsanteckning:
Socialdemokraterna anser att motionens syfte i grunden är eftersträvansvärt, främst utifrån
att tillgängliggöra möjligheten till motion för fler och därmed skapa än bättre förutsättningar
för just äldres hälsa. Huruvida främjandet av ökad användning av simhallen av fler görs bäst
via särskilda satsningar i form av subventionerad entré på en enskild, avgränsad grupp eller
genom ett än mer differentierat avgiftssystem som utöver äldre även inkluderar och på olika
vis gynnar exempelvis barn och unga, är dock värt att fortsatt diskutera. Redan idag arbetar
Parkbadet i linje med det senare. Detta system kan givetvis utvecklas än mer. I dagsläget är
emellertid parkbadets ekonomi osäker utifrån att de endast haft öppet cirka fem månader. En
stabil och förutsägbar ekonomi är en förutsättning om vi vill genomföra förändringar som i sin
tur påverkar Parkbadets intäkter. Eventuella förändringar av avgiftsnivåer bör omhändertas i
samband med kommande flerårsstrategiberedning, då de ekonomiska förutsättningarna för
Parkbadet sannolikt klarnat något.
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-05-24
Jenny Hellsten
0322-61 61 39
2019.117 KS

Kommunstyrelsen

Svar på motion om införandet av fri entré för pensionärer
på Nolhaga Parkbad
Ärendebeskrivning
Martin Lindberg (V) har till kommunfullmäktige den 30 januari 2019, § 15 lämnat en motion
om införande av fri entré för pensionärer till Nolhaga Parkbad.
Motionären yrkar att Alingsås kommunfullmäktige inför gratis entré på Nolhaga Parkbad på
vardagar fram till kl 14.00 för pensionärer boende i Alingsås kommun.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 27 februari § 33 remittera motionen till kultur- och
utbildningsnämnden.
Förvaltningens yttrande
Kultur- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet den 23 april 2019, § 64 med förslaget
att motionen ska avstyrkas.
Kultur- och utbildningsnämnden är positiv till motionens intentioner och anser att rörelse är
en viktig del av äldres välmående. Enligt nuvarande taxor för Nolhaga Parkbad, enligt beslut i
dåvarande kultur- och fritidsnämnden den 17 december 2018, § 74, är entrépriset för vuxna
på dagtid 15 kronor lägre än övriga tider, för att uppmuntra framförallt pensionärer att träffas
och motionera. Nämnden bedömer att införandet av fri entré för pensionärer på dagtid skulle
innebära en kostnadsökning på mellan 310 tkr och 500 tkr per år.
Kommunledningskontoret instämmer i kultur- och fritidsnämndens yttrande att motion är en
viktig del för äldres välmående. Kostnaden ryms för närvarande inte inom kultur- och
utbildningsnämndens ram, om inte andra åtgärder vidtas. Kommunledningskontoret föreslår
därmed att motionen bör avslås.
Ekonomisk bedömning
Att införa en fri entré för pensionärer skulle enligt kultur- och utbildningsförvaltningens
beräkningar innebära cirka 400 tkr i minskade intäkter per år. Övriga taxor skulle behöva
höjas för att uppnå samma intäkter som är budgeterat för 2019, alternativt att kultur- och
utbildningsnämnden tilldelas en ökad ram.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget yttrande.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Motionen avslås.
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Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-05-24
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Kultur- och utbildningsnämnden
Protokoll
2019-04-23

§ 64 2019.185 KUN

Svar på motion angående införande av fri entré för pensionärer på
Nolhaga Parkbad
Ärendebeskrivning
Martin Lindberg (V) har till kommunfullmäktige den 30 januari 2019, § 15 lämnat en motion
om införande av fri entré för pensionärer till Nolhaga Parkbad med följande innehåll:
”231 500 svenska pensionärer. Så många pensionärer i Sverige 2018 klassas som
fattigpensionärer. Om inte åtgärder tas kommer den siffran öka enligt Pensionsmyndigheten.
Inkomstgränsen i Sverige ligger på cirka 12.000 kr i månaden för att ligga i riskzon för
fattigdom. Många äldre Alingsåsare lever under dessa socioekonomiska förhållanden.
Samtidigt är kost och motion två viktiga faktorer för att skapa välmående och motverka
sjukdomar hos äldre. Därför är det viktigt att skapa förutsättningar för att Alingsås
pensionärer ges möjligheter till fysisk aktivitet, oavsett storleken på plånboken.
Folkhälsan berör alla individer och samhällsklasser, men folkhälsan visar tydligt på Sveriges
stora klassklyftor. Äldre personer som motioner regelbundet lever friskare och längre liv. Ur
ett jämlikhetsperspektiv är det därför viktigt att undanröja de hinder som gör att pensionärer
avstår från fysisk aktivitet. I arbetet för jämlik folkhälsa är tillgången till vår gemensamma
simhall en viktig del. Därför anser vi i Vänsterpartiet att Nolhaga Parkbad bör bli en viktig del
i Alingsåspensionärers fritid och motionerande. Göteborg är en kommun som redan har infört
fri entré på kommunala simhallar för pensionärer fram till 14:00 på vardagar.
Att erbjuda fri entré är en jämlikhetssatsning för att utjämna skillnader i hälsa och livsvillkor.
Satsningen har som syfte att garantera att alla pensionärer får chansen till en bättre hälsa
och lite mer pengar i plånboken. Förhoppningsvis skapar det även en samlingsplats för våra
äldre medborgare där de kan umgås.
Vi yrkar därför till Alingsås kommunfullmäktige att:
Införa gratis entré på Nolhaga Parkbad på vardagar fram till kl 14.00 för pensionärer boende
i Alingsås kommun.”
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 27 februari § 33 remittera motionen till kultur- och
utbildningsnämnden för svar.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 11 april angett följande:
I likhet med motionären i kommunfullmäktige anser förvaltningen att motion är en viktigt
faktor för att skapa välmående hos äldre. När dåvarande kultur- och fritidsnämnden antog
taxorna för Nolhaga Parkbad, den 17 december 2018 § 74, beslutade nämnden att ha ett
något billigare entrépris dagtid för vuxna vid motionssim samt vid entré till relaxavdelningen.
För motionssim är priset 60 kronor under kl 9-15 jämfört med 75 kronor övriga tider. För
entré till relaxavdelningen är priset 180 kronor under kl 11-15 jämfört med 225 kronor under
övriga tider. Med det lägre priserna under dagtid ville nämnden möjliggöra och uppmuntra
framförallt pensionärer till att träffas och motionera i den nya anläggningen i Nolhaga. Under
dagtid kan förvaltningen erbjuda en kvalitativ anläggning då besöksfrekvensen är lägre.
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Kultur- och utbildningsnämnden
Protokoll
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Förvaltningen har varit i kontakt med Umeå kommun och Göteborg stad angående deras
erfarenheter av fri badtaxa för pensionärer. I Umeå satsade kommunen på att införa gratis
årskort i kommunens simhallar under 2018 för pensionärer över 75 år. Deras erfarenhet är
att det framförallt är redan aktiva pensionärer som utnyttjat detta. Trots att den tilltänkta
målgruppen gästat simanläggningarna i mindre utsträckning än förväntat innebar beslutet
högre kostnader än vad som budgeterades.
Inom Göteborgs stad har man haft fri taxa för pensionärer över 65 år i kommunala simhallar
under vardagar fram till kl 14. För detta kompenserades Idrotts- och föreningsförvaltningen
med ett högre kommunbidrag. Vid en direkt jämförelse mot Göteborgs stad, som har ca 14
gånger fler invånare än Alingsås, hamnar denna kompensation för ett höjt kommunbidrag
med motsvarande 514 tkr. Då Göteborgs stad inte mätt besöksantalet för pensionärer
specifikt tidigare är en uppskattning att intäkterna minskat med cirka 400 till 500 tkr. Deras
erfarenhet är att möjligheten till gemenskapen bland äldre förbättrats och de bedömer att
satsningen varit framgångsrik ur ett folkhälsoperspektiv.
Förvaltningens egen uppskattning av besökare tillsammans med andra kommuners
erfarenheter innebär att det beräknade intäktsbortfallet för kultur- och utbildningsnämnden
bör hamna mellan 310 tkr till 500 tkr årligen.
Förvaltningens förslag till beslut i kultur- och utbildningsnämnden:
Kultur- och utbildningsnämnden tar till sig förvaltningens yttrande och tillstyrker motionen i
det fall en ökad ramtilldelning om cirka 400 tkr tillfaller nämnden.
Arbetsutskottet för Kultur, turism och evenemang och anläggning och fritid har behandlat
ärenden den 17 april § 19 och beslutade då att föreslå kultur- och utbildningsnämnden att:
Kultur- och utbildningsnämnden tar till sig förvaltningens yttrande och avstyrker motionen
mot bakgrund av tilldelad ekonomisk ram.
Yrkande
Jan Gustafsson (V) och Ann Lindberg (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut mot arbetsutskottets
förslag till beslut och finner att arbetsutskottets förslag till beslut vunnit bifall.

Beslut
Kultur- och utbildningsnämnden tar till sig förvaltningens yttrande och avstyrker motionen
mot bakgrund av tilldelad ekonomisk ram.
Expedieras till
Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2019-02-27

§ 33 2019.117 KS

Motion angående införande av fri entré för pensionärer på Nolhaga
simhall - Martin Lindberg (V)
Ärendebeskrivning
Martin Lindberg (V) har till kommunfullmäktige den 30 januari 2019, § 15 lämnat en motion
om införande av fri entré för pensionärer till Nolhaga Parkbad med följande innehåll:
231 500 svenska pensionärer. Så många pensionärer i Sverige 2018 klassas som
fattigpensionärer. Om inte åtgärder tas kommer den siffran öka enligt Pensionsmyndigheten.
Inkomstgränsen i Sverige ligger på cirka 12.000 kr i månaden för att ligga i riskzon för
fattigdom. Många äldre Alingsåsare lever under dessa socioekonomiska förhållanden.
Samtidigt är kost och motion två viktiga faktorer för att skapa välmående och motverka
sjukdomar hos äldre. Därför är det viktigt att skapa förutsättningar för att Alingsås
pensionärer ges möjligheter till fysisk aktivitet, oavsett storleken på plånboken.
Folkhälsan berör alla individer och samhällsklasser, men folkhälsan visar tydligt på Sveriges
stora klassklyftor. Äldre personer som motioner regelbundet lever friskare och längre liv.
Ur ett jämlikhetsperspektiv är det därför viktigt att undanröja de hinder som gör att
pensionärer avstår från fysisk aktivitet. I arbetet för jämlik folkhälsa är tillgången till vår
gemensamma simhall en viktig del. Därför anser vi i Vänsterpartiet att Nolhaga Parkbad bör
bli en viktig del i Alingsåspensionärers fritid och motionerande. Göteborg är en kommun som
redan har infört fri entré på kommunala simhallar för pensionärer fram till 14:00 på vardagar.
Att erbjuda fri entré är en jämlikhetssatsning för att utjämna skillnader i hälsa och livsvillkor.
Satsningen har som syfte att garantera att alla pensionärer får chansen till en bättre hälsa
och lite mer pengar i plånboken. Förhoppningsvis skapar det även en samlingsplats för våra
äldre medborgare där de kan umgås.
Vi yrkar därför till Alingsås kommunfullmäktige att:
Införa gratis entré på Nolhaga Parkbad på vardagar fram till kl 14.00 för pensionärer boende
i Alingsås kommun.
Beslut
Arbetsutskottets beslut:
Motionen remitteras till kultur- och utbildningsnämnden.
Expedieras till
KUN

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2019-01-30

§ 15 2019.117 KS

Motion angående införande av fri entré för pensionärer på Nolhaga
simhall - Martin Lindberg (V)
Ärendebeskrivning
Martin Lindberg (V) lämnar en motion om införande av fri entré för pensionärer till Nolhaga
Parkbad med följande innehåll:
231 500 svenska pensionärer. Så många pensionärer i Sverige 2018 klassas som
fattigpensionärer. Om inte åtgärder tas kommer den siffran öka enligt Pensionsmyndigheten.
Inkomstgränsen i Sverige ligger på cirka 12.000 kr i månaden för att ligga i riskzon för
fattigdom. Många äldre Alingsåsare lever under dessa socioekonomiska förhållanden.
Samtidigt är kost och motion två viktiga faktorer för att skapa välmående och motverka
sjukdomar hos äldre. Därför är det viktigt att skapa förutsättningar för att Alingsås
pensionärer ges möjligheter till fysisk aktivitet, oavsett storleken på plånboken.
Folkhälsan berör alla individer och samhällsklasser, men folkhälsan visar tydligt på Sveriges
stora klassklyftor. Äldre personer som motioner regelbundet lever friskare och längre liv.
Ur ett jämlikhetsperspektiv är det därför viktigt att undanröja de hinder som gör att
pensionärer avstår från fysisk aktivitet. I arbetet för jämlik folkhälsa är tillgången till vår
gemensamma simhall en viktig del. Därför anser vi i Vänsterpartiet att Nolhaga Parkbad bör
bli en viktig del i Alingsåspensionärers fritid och motionerande. Göteborg är en kommun som
redan har infört fri entré på kommunala simhallar för pensionärer fram till 14:00 på vardagar.
Att erbjuda fri entré är en jämlikhetssatsning för att utjämna skillnader i hälsa och livsvillkor.
Satsningen har som syfte att garantera att alla pensionärer får chansen till en bättre hälsa
och lite mer pengar i plånboken. Förhoppningsvis skapar det även en samlingsplats för våra
äldre medborgare där de kan umgås.
Vi yrkar därför till Alingsås kommunfullmäktige att:
Införa gratis entré på Nolhaga Parkbad på vardagar fram till kl 14.00 för pensionärer boende
i Alingsås kommun.
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Expedieras till
KS

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Fri entré på Nolhaga
simhall för pensionärer
2019-01-12

231 500 svenska pensionärer. Så många pensionärer i Sverige 2018 klassas som
fattigpensionärer. Om inte åtgärder tas kommer den siffran öka enligt
Pensionsmyndigheten. Inkomstgränsen i Sverige ligger på cirka 12.000 kr i månaden för
att ligga i riskzon för fattigdom. Många äldre Alingsåsare lever under dessa
socioekonomiska förhållanden.
Samtidigt är kost och motion två viktiga faktorer för att skapa välmående och motverka
sjukdomar hos äldre. Därför är det viktigt att skapa förutsättningar för att Alingsås
pensionärer ges möjligheter till fysisk aktivitet, oavsett storleken på plånboken.
Folkhälsan berör alla individer och samhällsklasser, men folkhälsan visar tydligt på
Sveriges stora klassklyftor. Äldre personer som motioner regelbundet lever friskare och
längre liv.
Ur ett jämlikhetsperspektiv är det därför viktigt att undanröja de hinder som gör att
pensionärer avstår från fysisk aktivitet. I arbetet för jämlik folkhälsa är tillgången till vår
gemensamma simhall en viktig del. Därför anser vi i Vänsterpartiet att Nolhaga Parkbad
bör bli en viktig del i Alingsåspensionärers fritid och motionerande. Göteborg är en
kommun som redan har infört fri entré på kommunala simhallar för pensionärer fram till
14:00 på vardagar.
Att erbjuda fri entré är en jämlikhetssatsning för att utjämna skillnader i hälsa och
livsvillkor. Satsningen har som syfte att garantera att alla pensionärer får chansen till en
bättre hälsa och lite mer pengar i plånboken. Förhoppningsvis skapar det även en
samlingsplats för våra äldre medborgare där de kan umgås.

Vi yrkar därför till Alingsås kommunfullmäktige att
 Införa gratis entré på Nolhaga Parkbad på vardagar fram till 14:00 för pensionärer
boende i Alingsås kommun.
Undertecknat,
Vänsterpartiets fullmäktigegrupp, genom

Martin Lindberg (V)
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2019-06-05

§ 101 2019.409 KS

Fördelning av tillfälligt kommunbidrag avseende ensamkommande unga
att bo kvar under sin asylprocess
Ärendebeskrivning
Regeringen har beslutat om fördelningen av 195 mnkr i tillfälligt kommunbidrag för
ensamkommande unga asylsökande. Genom tillskottet kan kommunerna låta
ensamkommande unga som hinner fylla 18 år under asylprocessen bo kvar i kommunen.
För år 2019 har 195 miljoner kronor tillförts och kommer att fördelas proportionellt till
kommunerna utifrån hur många asylsökande ensamkommande unga, 17,5 år eller äldre,
som var inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem den 31 mars 2019. Det handlar
totalt om ca 2 300 ungdomar och kommunbidraget motsvarar ungefär 86 000 kr per
ensamkommande ung.
Alingsås kommuns andel av bidraget uppgår till 1 118 218 kr.

Beredning

Kommunledningskontoret har i skrivelse den 27 maj 2019 lämnat följande yttrande:
Hösten 2017 avsatte regeringen medel genom ett tillfälligt kommunbidrag om 390 mnkr för
att kommunerna skulle kunna låta ensamkommande unga asylsökande som hann fylla 18 år
bo kvar i sin vistelsekommun under asylprocessen. Syftet med ersättningssystemet var att
undvika att ensamkommande unga skulle behöva byta skola och flytta från en kommun de
rotat sig i. År 2018 tillfördes ytterligare 395 mnkr i samma syfte. Asylsökande som fyllt 18 år
räknas annars som vuxna och är då i normalfallet ett statligt ansvar. Kommunbidraget ger
kommunerna möjlighet att låta dessa personer bo kvar i sin vistelsekommun under
asylprocessen istället för att behöva flytta till Migrationsverkets anläggningsboenden.
Kommunen har tidigare beviljat aktörer utanför den kommunala regin att ta del av medlen för
att möjliggöra för målgruppen att fortsatt bo kvar i Alingsås kommun. Kommunfullmäktige
beslutade vid sitt sammanträde den 28 februari 2018, § 20, att ge kommunstyrelsen rätt att
ianspråkta 2018 års medel om 1,1 mnkr i syfte att möjliggöra för föreningar att söka medel.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2019-06-05

AU § 101, forts
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 18 juni 2018 § 108 om en riktlinje för
det tillfälliga statsbidraget. Riktlinjerna innebar att bidrag fick användas till boende och
kringkostnader som är direkt förenade med boende. Kommunfullmäktige beslutade vid sitt
sammanträde den 12 december 2018 att kommunstyrelsen fick rätt att ianspråkta resterande
del av statsbidraget för 2018 års medel om 1,8 mnkr i syfte att möjliggöra för föreningar och
organisationer att söka medel.

Dessa medel fördelades sedan till Equmeniakyrkan (79,5 tkr) och Volontärföreningen Goda
Krafter i Alingsås (2 820,5 tkr).
Ett av regeringens främsta syften, vilket framgår av regeringens PM den 17 maj 2019, med
dessa medel är att undvika att ensamkommande unga ska behöva byta skola och flytta från
en kommun de rotat sig i. En direkt ekonomisk påverkan sker i gymnasieskolan då dessa
ungdomars skolgång inte längre finansieras av Migrationsverket utan belastar den
kommunala budgeten. Kultur- och utbildningsnämnden uppskattar i ärende daterat den 20
februari 2019 § 24 kostnaden för asylsökande ungdomar hemmahörande i Alingsås kommun
som ej längre finansieras av Migrationsverket till cirka 2,5 mnkr.
Med bakgrunden att ungdomarna har och fortsatt medför kostnader inom den kommunala
gymnasieskolan föreslås att medlen fördelas till kultur- och utbildningsnämnden, med ansvar
för gymnasieskolan.
Förslag till beslut på sammanträdet

Simon Waern (S) föreslår att kommunledningskontorets förslag till beslut bifalls.

Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
Alingsås kommuns andel av det tillfälliga bidraget uppgående till 1 118 218 kr för år 2019
avseende att låta ensamkommande unga att bo kvar under sin asylprocess fördelas i sin
helhet till kultur- och utbildningsnämnden.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2019-06-05

Deltar ej i beslut
Jens Christian Berlin (L) deltar inte i beslut och handläggning av ärendet.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-05-27
Konrad Fredh

Kommunstyrelsen

2019.409 KS

Fördelning av tillfälligt kommunbidrag avseende ensamkommande
unga att bo kvar under sin asylprocess
Ärendebeskrivning
Regeringen har beslutat om fördelningen av 195 mnkr i tillfälligt kommunbidrag för
ensamkommande unga asylsökande. Genom tillskottet kan kommunerna låta
ensamkommande unga som hinner fylla 18 år under asylprocessen bo kvar i kommunen.
För år 2019 har 195 miljoner kronor tillförts och kommer att fördelas proportionellt till
kommunerna utifrån hur många asylsökande ensamkommande unga, 17,5 år eller äldre,
som var inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem den 31 mars 2019. Det handlar
totalt om ca 2 300 ungdomar och kommunbidraget motsvarar ungefär 86 000 kr per
ensamkommande ung.
Alingsås kommuns andel av bidraget uppgår till 1 118 218 kr.
Förvaltningens yttrande
Hösten 2017 avsatte regeringen medel genom ett tillfälligt kommunbidrag om 390 mnkr för
att kommunerna skulle kunna låta ensamkommande unga asylsökande som hann fylla 18 år
bo kvar i sin vistelsekommun under asylprocessen. Syftet med ersättningssystemet var att
undvika att ensamkommande unga skulle behöva byta skola och flytta från en kommun de
rotat sig i. År 2018 tillfördes ytterligare 395 mnkr i samma syfte. Asylsökande som fyllt 18 år
räknas annars som vuxna och är då i normalfallet ett statligt ansvar. Kommunbidraget ger
kommunerna möjlighet att låta dessa personer bo kvar i sin vistelsekommun under
asylprocessen istället för att behöva flytta till Migrationsverkets anläggningsboenden.
Kommunen har tidigare beviljat aktörer utanför den kommunala regin att ta del av medlen för
att möjliggöra för målgruppen att fortsatt bo kvar i Alingsås kommun. Kommunfullmäktige
beslutade vid sitt sammanträde den 28 februari 2018, § 20, att ge kommunstyrelsen rätt att
ianspråkta 2018 års medel om 1,1 mnkr i syfte att möjliggöra för föreningar att söka medel.
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 18 juni 2018 § 108 om en riktlinje för
det tillfälliga statsbidraget. Riktlinjerna innebar att bidrag fick användas till boende och
kringkostnader som är direkt förenade med boende. Kommunfullmäktige beslutade vid sitt
sammanträde den 12 december 2018 att kommunstyrelsen fick rätt att ianspråkta resterande
del av statsbidraget för 2018 års medel om 1,8 mnkr i syfte att möjliggöra för föreningar och
organisationer att söka medel.
Dessa medel fördelades sedan till Equmeniakyrkan (79,5 tkr) och Volontärföreningen Goda
Krafter i Alingsås (2 820,5 tkr).
Ett av regeringens främsta syften, vilket framgår av regeringens PM den 17 maj 2019, med
dessa medel är att undvika att ensamkommande unga ska behöva byta skola och flytta från
en kommun de rotat sig i. En direkt ekonomisk påverkan sker i gymnasieskolan då dessa
ungdomars skolgång inte längre finansieras av Migrationsverket utan belastar den
kommunala budgeten. Kultur- och utbildningsnämnden uppskattar i ärende daterat den 20

Sida 72 av 198

februari 2019 § 24 kostnaden för asylsökande ungdomar hemmahörande i Alingsås kommun
som ej längre finansieras av Migrationsverket till cirka 2,5 mnkr.
Med bakgrunden att ungdomarna har och fortsatt medför kostnader inom den kommunala
gymnasieskolan föreslås att medlen fördelas till kultur- och utbildningsnämnden, med ansvar
för gymnasieskolan.
Ekonomisk bedömning
Det tillfälliga bidraget beslutades först efter att kommunen antagit sin budget för 2019-2021
och var således inte en del i kommunens antagna flerårsstrategi 2019-2021. Ett
ianspråktagande av medlen slår således inte negativt mot antagen flerårsstrategi.
Det finns inga regler för hur kommunerna får nyttja bidraget. Dock förekommer
rekommendationer från RKR (Rådet för kommunal redovisning) för hur medlen ska
redovisas. Av dessa framgår att medlen ska redovisas det år de avser, det vill säga
år 2019.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Alingsås kommuns andel av det tillfälliga bidraget uppgående till 1 118 218 kr för år 2019
avseende att låta ensamkommande unga att bo kvar under sin asylprocess fördelas i sin
helhet till kultur- och utbildningsnämnden

Beslutet ska skickas till
KUN

Kommunstyrelsen
Simon Lindau
t.f. Ekonomichef

Konrad Fredh
Controllerchef/planeringschef

Simon Lindau, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-05-27

Sida 73 av 198

Sida 74 av 198

Tillfälligt kommunstöd för ensamkommande unga asylsökande
m.fl.
Tabellen nedan visar fördelning i kr till kommuner/län av de föreslagna
medlen om sammanlagt 195 000 000 kronor.
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Förslag till
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kommunens föreningsstöd,
Anita Brodén (L)
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2019-06-05

§ 102 2018.180 KS

Förslag till kommunstyrelsen - Kartläggning av kommunens
föreningsstöd, Anita Brodén (L)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 12 mars 2018, § 27 efter förslag från Anita Brodén (L), att
ge kommundirektören i uppdrag att genomföra en genomlysning av kommunens
föreningsstöd, samt att återkomma med förslag på riktlinjer utifrån en likställighetsprincip.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 16 maj 2019 lämnat följande yttrande samt
förslag till beslut:
Enligt kultur- och utbildningsnämndens reglemente ansvarar nämnden för riktlinjer och att ge
stöd och stimulans till alla föreningar som bygger sin verksamhet på en öppen och
demokratisk insyn, förutom de föreningar med verksamheter som har nära anknytning till
frågor som rör vård- och omsorgsnämndens målgrupper. Vård- och omsorgsnämnden
ansvarar för att ta fram riktlinjer samt stöd och stimulans till föreningarna med verksamheter
inom vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.
I uppdraget som kommunstyrelsen gav till kommundirektören ingick att ge förslag på riktlinjer
utifrån en likställighetsprincip. Huvudansvaret att ta fram riktlinjer till föreningsstöd ligger på
kultur- och utbildningsnämnden enligt reglemente som fastställs av kommunfullmäktige.
Under 2016 genomförde kultur- och fritidsnämnden (nuvarande kultur- och
utbildningsnämnden) en fördjupad analys av kommunens fördelning av kommunens
föreningsbidrag och genomförde ett flertal förändringar av riktlinjerna. Riktlinjerna
reviderades senast av kultur- och fritidsnämnden den 19 februari 2018, § 8.
Sedan 2017 ansvarar kommunstyrelsen för de ansökningar som rör investeringsbidrag.
Några riktlinjer för investeringsbidragen har inte utarbetats tidigare, och har därmed tagits
fram i samband med genomlysningen.
Kommunledningskontorets förslag till beslut i kommunstyrelsen:
1. Genomlysning av kommunens föreningsstöd godkänns.
2. Riktlinjer för investeringsbidrag antas.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2019-06-05

AU § 102, forts
Förslag till beslut på sammanträdet
Daniel Filipsson (M) föreslår bifall till förslag till beslut punkt 1.
Daniel Filipsson (M) föreslår att kommunledningskontoret får i uppdrag att återkomma med
förslag till riktlinjer för investeringsbidrag i eget ärende.
Beslutsgång på sammanträdet
Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla förslag till beslut punkt 1.
Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla ordförandens ändringsyrkande om
hantering av förslag till riktlinjer.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
1. Genomlysning av kommunens föreningsstöd godkänns.
2 Kommunledningskontoret får i uppdrag att i eget ärende återkomma med förslag till
riktlinjer för investeringsbidrag.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-05-16
Maria Standar

Kommunstyrelsen

2018.180 KS

Kartläggning av kommunens föreningsstöd
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 12 mars 2018, § 27 efter förslag från Anita Brodén (L), att
ge kommundirektören i uppdrag att genomföra en genomlysning av kommunens
föreningsstöd, samt att återkomma med förslag på riktlinjer utifrån en likställighetsprincip.
Förvaltningens yttrande
Enligt kultur- och utbildningsnämndens reglemente ansvarar nämnden för riktlinjer och att ge
stöd och stimulans till alla föreningar som bygger sin verksamhet på en öppen och
demokratisk insyn, förutom de föreningar med verksamheter som har nära anknytning till
frågor som rör vård- och omsorgsnämndens målgrupper. Vård- och omsorgsnämnden
ansvarar för att ta fram riktlinjer samt stöd och stimulans till föreningarna med verksamheter
inom vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.
I uppdraget som kommunstyrelsen gav till kommundirektören ingick att ge förslag på riktlinjer
utifrån en likställighetsprincip. Huvudansvaret att ta fram riktlinjer till föreningsstöd ligger på
kultur- och utbildningsnämnden enligt reglemente som fastställs av kommunfullmäktige.
Under 2016 genomförde kultur- och fritidsnämnden (nuvarande kultur- och
utbildningsnämnden) en fördjupad analys av kommunens fördelning av kommunens
föreningsbidrag och genomförde ett flertal förändringar av riktlinjerna. Riktlinjerna
reviderades senast av kultur- och fritidsnämnden den 19 februari 2018, § 8.
Sedan 2017 ansvarar kommunstyrelsen för de ansökningar som rör investeringsbidrag.
Några riktlinjer för investeringsbidragen har inte utarbetats tidigare, och har därmed tagits
fram i samband med genomlysningen.
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga kostnader utöver administrativ tid.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Genomlysning av kommunens föreningsstöd godkänns.
2. Riktlinjer för investeringsbidrag antas.

Beslutet ska skickas till
Kultur- och utbildningsnämnden, fk
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Bilagor
Genomlysning av kommunens föreningsstöd
Förslag, Riktlinjer för investeringsbidrag
Vård- och omsorgsnämndens riktlinjer för föreningsstöd
Kultur- och utbildningsnämndens riktlinjer för föreningsstöd
Extern genomlysning av föreningsstödet inom kultur- och fritidsnämnden

Maria Standar
Kommundirektör

Maria Standar, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-05-29
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Förslag, Riktlinjer för investeringsbidrag
Bakgrund
Ansvaret för föreningsbidrag är i Alingsås kommun delat mellan kultur- och
utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden. Kultur- och
utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden har även ansvar för att ta fram
riktlinjer inom respektive verksamhet.
Den 19 december 2016, § 73 reviderade kultur- och fritidsnämnden (nuvarande
kultur- och utbildningsnämnden) bidragsreglerna och avskaffade
investeringsbidraget. Från och med 2017 ska ansökningar som gäller
investeringsbidrag ställas till kommunstyrelsen och behandlas i den ordinarie
kommunala budgetprocessen.
Investeringsbidrag
Bidraget syftar till att ge en grundtrygghet för verksamhet i den anläggning
föreningen hyr eller äger. Anläggningen ska vara belägen i Alingsås kommun. Bidrag
utgår inte för kommunens subventionerade lokaler.
Investeringsbidrag kan sökas för nybyggnad, tillbyggnad och renovering av
anläggning och till verksamhetsmaterial med större inköpsvärde.
Kommunens insats i förhållande till den totala investeringen bör inte överstiga 50
procent.
Ansökan och utbetalning
Till ansökan bifogas offerter eller liknande, ritningar/skisser och en kostnadskalkyl.
Föreningen ska också ge en motivering till varför investeringen är viktig för
verksamheten.
Behandling av ansökningar sker löpande utefter att de kommer in. Utbetalning sker
sedan löpande efter inlämnande av kopior på kvitton och fakturor.
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Genomlysning av kommunens föreningsbidrag
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 28 maj 2014, § 64 att kultur- och fritidsnämnden får i
uppdrag att samordna och besluta om all hantering av bidrag till föreningar, undantaget de
bidrag vård- och äldreomsorgsnämnden hanterar, från och med år 2015.
Från och med 2015 har samtliga ansökningar om föreningsbidrag som innan skickades till
andra nämnder i kommunen hanterats av kultur- och fritidsnämnden (nuvarande kultur- och
utbildningsnämnden). Vård- och äldreomsorgsnämnden (nuvarande vård- och
omsorgsnämnden) hanterar fortfarande de bidrag som faller inom deras
verksamhetsområde.
Riktlinjer för föreningsstöd
Vård- och omsorgsnämnden har inskrivet i sitt reglemente att de ansvarar för riktlinjer och att
ge stöd och stimulans till föreningar med verksamheter som har nära anknytning till frågor
som direkt rör nämndens målgrupper. Enligt kultur- och utbildningsnämndens reglemente
ansvarar nämnden för att ta fram riktlinjer för olika former och stöd och stimulans till alla
föreningar och organisationer som bygger sin verksamhet på en öppen och demokratisk
grundsyn, förutom de bidrag som ges till föreningar inom vård- och omsorgsnämndens
verksamhet.
Kultur- och fritidsnämnden genomförde en översyn av föreningsstödet under 2016. Efter
utredning beslutade kultur- och utbildningsnämnden den 19 december 2016, § 73 om ett
flertal förändringar av dåvarande riktlinjer. En av förändringarna var att investeringsbidraget
avskaffades. Den summan som årligen avsattes till bidraget flyttades över till
verksamhetsbidrag och anläggningsbidrag. Det innebär att föreningar ska vända sig till
kommunstyrelsen med ansökningar om kommunalt stöd i samband med kostnadskrävande
och långsiktiga investeringar. Ansökan behandlas då i den ordinarie kommunala
budgetprocessen.
Riktlinjerna för föreningsbidrag revideras vid behov av kultur- och utbildningsnämnden,
senaste revideringen gjordes den 19 februari 2018, § 8. Vård- och omsorgsnämnden
beslutade om reviderade riktlinjer för sina verksamhetsområden den 17 december 2018, §
120.
Sammanfattning
Enligt beslut i kommunfullmäktige är hanteringen av föreningsbidrag i Alingsås kommun
uppdelat på två nämnder, kultur- och utbildningsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden.
Från 2017 har kommunstyrelsen hand om ansökningar som gäller investeringar. Kultur- och
utbildningsnämnden ansvarar för övergripande riktlinjer, med undantag för de bidrag som
vård- och omsorgsnämnden hanterar.
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Bidragsregler
Regler för bidrag till föreningslivet i Alingsås Kommun
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“Föreningslivet bygger på att människor kommer samman för att
i grupp odla ett gemensamt intresse.”
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Förutsättningar för att få
föreningsbidrag
• Föreningen ska vara en juridisk person,

•

•
•

•
•

•

vilket innebär att den ska ha stadgar, vald
styrelse och revisor. Undantag är bidraget ”Kronan på verket” som kan sökas
av ungdomar 13 – 25 år till verksamhet
för andra unga” samt projektbidrag som
söks av andra grupper. I undantagen
administreras de ekonomiska medlen av
förvaltningen eller en förening.
Föreningen skall vara stabil och ha en
sådan karaktär att den kan anses ha positiv betydelse för medlemmar och deltagare.
Alla medlemmar skall ges en likvärdig
möjlighet, att utefter sin egen önskan,
delta i föreningens verksamhet.
Bidrag ges inte till stödföreningar/supporterklubbar och liknande, eller föreningar som har som huvudsaklig uppgift
att tillvarata enskildas yrkesmässiga eller
ekonomiska intresse.
Bidrag beviljas inte till förening som
erhåller bidrag från annan kommunal
förvaltning.
Förening kan välja att söka bidrag för
verksamhet, anläggning och projekt separat eller skriva ett avtal om ett samlat
bidrag för ett helt kalenderår.
Bidrag som bygger på redovisade faktiska kostnader och aktiviteter kan korri-

•

•

•

•
•

•

geras om de överstiger summan av tilldelad budget.
Bidragssökande förening skall en gång
per år skicka in årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse
med resultat- och balansräkningar och
en revisionsberättelse. Dessutom skall
föreningar lämna uppgifter till föreningsregistret.
Bidrag som beviljas ska användas på det
sätt som föreningen beskriver i ansökan.
Föreningen skall därför ge kultur- och
fritidsnämnden insyn i verksamheten
för att möjliggöra uppföljning.
Kommer ansökan om bidrag in efter
sista ansökningsdag tilldelas föreningen
90 % av berättigat bidrag. Ansökningar
som är mer än två månader försenade
avslås.
Missbruk eller lämnande av oriktiga
uppgifter kan leda till att föreningen
stängs av från bidragsgivning.
Finns det anledning till förändring av
verksamheten enligt inriktning i avtal eller projektbidrag skall föreningen
kommunicera med kultur- och fritidsförvaltningen.
Kultur- och fritidsnämnden kan prioritera verksamhetsområden i bidragsgivningen.

“Kommer ansökan om bidrag in efter sista ansökningsdag tilldelas föreningen 90 % av berättigat bidrag.”
4Sida

93 av 198

Bidrag till verksamhet
1. Bidrag för aktiviteter riktat till åldrarna 7 – 25 år
Verksamhetsbidraget för åldrarna 7-25 år
följer Riksidrottsförbundets riktlinjer med
undantag av verksamhet för människor med
funktionsvariationer över 25 år.
Bidraget består av bidrag för gruppaktivitet,
deltagartillfälle samt 1 ledare/ grupp.
En gruppaktivitet ska pågå i minst 60 minuter, ledas av minst en ledare utsedd av föreningen och bestå av minst tre och högst 30
övriga deltagare, gruppaktiviteten ska innehålla en gemensam samling och avslutning.
Aktiviteten leds av ledare över 13 år, när föreningen närvaroregistrerar aktiviteten erhåller föreningen 1 ledarstöd /gruppaktivitet.
Deltagarstöd utgår för deltagare som under
kalenderåret aktiviteten genomförs, fyller
lägst 7 år och högst 25 år. För ledare, för
vilken stöd utgår enligt första stycket, utgår
inte deltagarstöd.
Förening ansluten till Riksidrottsförbundet
ansöker bidraget via deras verksamhets-

system. Övriga föreningar använder sig av
blankett på www.alingsas.se
Ansökan: 25 augusti för perioden
1 januari – 31 juni
Ansökan: 25 februari
för perioden 1 juli – 31 december.
Utbetalning: oktober och april

2. Bidrag till folkbildning
Studieförbund, folkhögskola och SISU
kan årligen alternativt på 3-årsbasis skriva
överenskommelser om verksamhet. Bidraget
bygger på tre kriterier.
• Samverkan i angelägna verksamhetsområden antagna av kultur- och fritidsnämnden.
• Bemanning på plats i kommunen.
• Antal studietimmar och deltagare.
Överenskommelser ska skrivas senast 1 mars
då också föregående överenskommelse ska
utvärderas och redovisas.

Detta bidrag är tänkt att stödja föreningar som erbjuder aktivitet
till barn, ungdom och folkbildning.
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Bidrag till anläggning
1. Bidrag för ungdomsföreningar med anläggningar
Bidrag ges för driftskostnader exklusive
amorteringar och personalkostnader. Med
driftskostnader menas el, bränsle, vatten,
försäkring, hyra och reparation för driften.
Bidraget utbetalas med max 50 % av driftskostnaden.
50 – 300 aktiviteter		
301 – 500 aktiviteter
501 – 1000 aktiviteter
1001 < aktiviteter		

= 1 basbelopp
= 2 basbelopp
= 3 basbelopp
= 4 basbelopp

En anläggning som utnyttjas i hög grad av
allmänheten beviljas ytterligare 1 basbelopp
i bidrag, dock max 50 % av driftskostnaden
enligt ovan.
Ansökan: Senast 1 april. För förening
med mer än en anläggning skall aktiviteter redovisas per anläggning. Till ansökan bifogas ekonomisk redovisning.
Kostnaderna baseras på föregående år.
Utbetalning: juni.
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2. Bidrag till annan anläggning
Bidrag kan utgå till anläggning som för allmänhet kan gagna samhällsnyttan och civilsamhället till exempel bryggor eller lokal som används till barn- och ungdomsverksamhet vid
flera tillfällen under ett år.

•
•
•
•

Skötsel av bryggor på allmän badplats 5 000 kr
Samlingslokal < 50 aktiviteter = 10 000 kr
Samlingslokal < 101 aktiviteter = 15 000 kr
Samlingslokal < 151aktiviteter = 20 000 kr
7Sida
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Projektbidrag
1. Projekt
Projektbidrag kan med fördel grundas på
förslag och idéer från föreningslivet men
ha sin utgångspunkt i angelägna verksamhetsområden antagna av kultur- och fritidsnämnden. Bidraget avser att stödja
projekt som exempelvis friskvård, nyskapande verksamhet och internationella kontakter.
Bidraget kan sökas av föreningar som vid
sidan av sin ordinarie verksamhet arbetar
med projekt.
Ansökan: Löpande
Utbetalning: 50% utbetalas när bidraget beviljas och 50% vid redovisning
av projektet.
Redovisning som lämnas efter angivet
datum resulterar i 10% avdrag på beviljatt belopp.

Även andra grupper, dock inte skolor, kan
söka projektbidrag i samarbete med förening. Bidraget ges inte till cuper, tävlingar
eller ordinarie lägerverksamhet.
Bidrag för lov- och simskoleverksamhet
kan sökas om föreningen kan dokumentera
att minst 25 % av deltagarna är barn och
ungdomar som inte är aktiva i ordinarie

verksamhet.
Av projektbeskrivningen skall syfte, målsättning, målgrupp, tidsplan, arbetssätt och
ekonomi tydligt framgå. Ansökan ska göras i
god tid före projektets genomförande.
En nybildad förening kan söka startbidrag
om max 10 000 kronor i uppstarten av
sin verksamhet. Projektbidraget bygger på
överenskommelser om max 3 år.

2. Kronan på Verket
Bidraget vill ge unga människor, mellan 13
och 25 år, möjlighet att genomföra verksamhet för andra unga. Bidraget beviljas med
max 20 000 kronor.
Bidraget syftar också till att ge ungdomar
möjlighet till att prova idéer på verksamhet
som inte finns eller som man har intresse för.

Ansökan: Löpande
Handläggning: Max 10 arbetsdagar från
inlämnad ansökan till beslut.
Utbetalning 50% utbetalas när bidraget
beviljas och 50% vid redovisning av
projektet

Bidraget syftar till att s
 tödja projekt som exempelvis friskvård,
nyskapande verksamhet och internationella kontakter.
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Övriga bidrag
1. Föreningsbidrag till organisationer och föreningar
som jobbar med funktionshinderfrågor eller med social verksamhet
Förutsättningar för att få föreningsbidrag
är att föreningen har minst 10 medlemmar och att föreningen aktivt verkar mot
alkohol och droger, mot främlingsfientlighet, för jämställdhet, mångfald och
demokrati. Bidrag beviljas till föreningar
som har nära anknytning till socialnämndens målgrupper.
Målgrupperna är:
• Verksamhet för barn och ungdomar
som riskerar att utvecklas ogynnsamt.
• Verksamhet för vuxna med missbruksproblem eller som på annat sätt befinner sig i en socialt utsatt situation.
• Verksamhet för fysiska eller psykiska
funktionsvariationer.

2. Bidrag till samverkansorganisationer
Syftet med bidraget är att stärka organisationerna så att de kan vara kommunen
behjälplig i en svår påfrestning eller
krissituation.
Samverkan kan se ut på olika sätt helt
beroende på organisationens inriktning,
tillgång till materiella resurser och medlemmarnas kunskaper. En egen organisation för ledning vid praktiska insatser
föredras då utsedd samverkansperson står
i kontakt med kommunen.
För att komma i fråga för bidrag ställer
kommunen som krav att det finns en
samhällsnytta knuten till föreningen.
Samhällsnyttan skall också vara av sådan
art att den har samband med eller kan
användas i samband med krishantering.

Ansökan skall vara inlämnad senast
1 april och bidrag betalas ut i juni.
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Lotterier
Anordning av lotterier
Föreningar kan ansöka om registrering för
att anordna lotterier enligt lotterilagen.
Regelverk och ansökan finns att finna på
www.alingsas.se.

Andra bidragsgivare
Det finns flera olika regionala, nationella och
internationella bidragsgivare som tex:
•
•
•
•
•
•

Allmänna arvsfonden.
MUCF, Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällsesfrågor.
Västra Götalandsregionen.
Riksidrottsförbundet.
Nationella organisationer.
Statens Kulturråd.

Frågor
www.alingsas.se

vxl: 0322-61 60 00

Ansökningshandlingar
Ansökningshandlingar finner ni på www.alingsas.se
Sida
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Anteckningar
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Kultur- och fritidsförvaltningen
441 81 ALINGSÅS
0322-61 60 00
www.alingsas.se
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienummer:

2018-11-26
Andreas Hasselteg,
Ingela Funegård
0322-61 67 91

Vård- och äldreomsorgsnämnden

Förändrad hantering av bidrag till pensionärsföreningar
Ärendebeskrivning
I vård- och äldreomsorgsnämndens reglemente står att nämnden med de
riktlinjer som nämnden fastställer skall ge olika form av stöd och stimulans till
föreningar med verksamhet som har nära anknytning till frågor som direkt rör
nämndens målgrupper. Föreningsbidraget uppgår 2018 till 300 000 kronor
och kommer årligt uppräknas utifrån uppräkning av budgetram för Vän.
Vård- och omsorgsnämnden har enligt ”§ 57 Dnr 2018.210 VÄN 078”
uppdragit åt förvaltningen att starta en arbetsgrupp bestående av två av
nämnden utsedda politiker och två tjänstemån. Arbetsgruppen ska
återredovisa ett förslag på förändrade riktlinjer för föreningsbidrag senast den
1/11 2018 till vård- och äldreomsorgsnämnden. I arbetet ska en
referensgrupp med medlemmar från kommunala pensionärsrådet involveras.
Arbetsgruppen har bestått av nämndsledamöter Gurli Eriksson och Lars-Olof
Jaeger och tjänstemän har varit Andreas Hasselteg och Ingela Funegård.
Beredning
De nya riktlinjerna om ersättning anger fortsatt att 80 procent utgör ett
ordinarie föreningsbidrag Av det ordinarie föreningsbidraget fördelas fortsatt:



50 procent till föreningar utifrån en fördelningsnyckel som baseras på
antalet betalande medlemmar.
50 procent till föreningar utifrån en fördelningsnyckel som baseras på
föreningarnas fasta lokalkostnader.

För att förstärka föreningarnas möjlighet att förutse bidraget och skapa en
utjämning som skyddar mot svängningar under enskilda år föreslås fortsatt
föreningsbidraget framräknas utifrån de tre senaste årens genomsnittliga
föreningsbidrag.

Alingsås kommun
Postadress: 441 81 Alingsås  Besöksadress: Sidenvägen 7 B
Telefon: 0322-61 60 00  Fax: 0322-128 30  E-post: vard.aldreomsorg@alingsas.se
Webbplats: www.alingsas.se

Sida 106 av 198

De återstående 20 procenten av föreningsbidraget föreslås byta namn från
”Projektbidrag” till ”Kompletterande föreningsbidrag”. Kompletterande
föreningsbidraget föreslås få en inriktning mot att:




Främja frivilligverksamhet i syfte att minska social isolering.
Främja projekt som kompletterar äldreomsorgens ordinarie
verksamhet.
Främja projekt som bidrar till att pröva och utveckla nya metoder och
idéer mot äldreomsorg.

För att frigöra medel till ovanstående utan att öka föreningsbidragets storlek
föreslås kompletterande föreningsbidrag inte beviljas för
investeringskostnader eller för att minska självkostnaden för
personers/föreningars egna aktiviteter.
Kompletterande föreningsbidrag föreslås heller inte kunna sökas för
egenkostnader som föreningar har för att anordna regelbundna uppträdande
och/eller aktiviteter mot äldreomsorgens målgrupper på framförallt
äldreboenden. Istället föreslås förebyggandeenheten få ett utökat ansvar att
samverka med föreningar som vill anordna aktiviteter på äldreboenden.
Ekonomisk bedömning
Förändring av fördelningsprinciperna för föreningsbidrag föreslås vara
oförändrat i storlek och bedöms därmed inte få någon negativ påverkan för
Vård- och äldreomsorgsnämndens ekonomi.
Förslag till beslut


Vård- och äldreomsorgsnämnden beslutar om de förändringar i
riktlinjer och fördelningsprinciper som redovisas i bilagan ”Riktlinjer för
Föreningsbidrag från Vård- och äldreomsorgsnämnden” att gälla från
och med verksamhetsår 2019.

Vård- och Äldreomsorgsförvaltningen

Catharina Johansson
Förvaltningschef

Alingsås kommun
Postadress: 441 81 Alingsås  Besöksadress: Kungsgatan 9
Telefon: 0322-61 60 00   E-post: vard.aldreomsorg@alingsas.se
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Riktlinjer för Föreningsbidrag från Vård- och äldreomsorgsnämnden
Generella krav och förutsättningar










Föreningen skall vara en juridisk person, det vill säga ha stadgar och
ha valt en styrelse. Föreningen skall vidare ha en viss stabilitet och
omfattning samt ha en sådan karaktär att det kan anses ha en positiv
betydelse för medlemmarna.
Föreningen skall ha lokal anknytning till Alingsås kommun, ha
betalande medlemmar hemmahörande i Alingsås kommun och rikta
sig mot pensionärer i Alingsås kommun.
Föreningens verksamhet måste ha en nära anknytning till frågor som
direkt rör vård- och äldreomsorgens målgrupper.
Lokal förening skall ha en aktiv medverkan i det frivilligarbete som
utvecklas i vård- och äldreomsorgsnämndens regi.
Föreningen ska även på ansökningsblankett ange andra bidrag som
har fåtts eller har sökts avseende innevarande verksamhetsår.
Undantagna från bidrag är stödföreningar/ supporterklubbar och
liknande samt föreningar med huvudsaklig uppgift att tillvarata
medlemmarnas yrkesmässiga eller ekonomiska intressen.
Missbruk eller lämnande av oriktiga uppgifter kan medföra att
föreningar avstängs från fortsatt bidragsgivning.
Med beaktande av fördelningsprinciperna prövar nämnden
förutsättningslöst ansökningarna om bidrag för varje nytt
verksamhetsår

Bidragsansökan




Med ansökan om ordinarie föreningsbidrag skall bifogas bokslut,
verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och budget för
innevarande år. Av handlingarna skall framgå antalet medlemmar i
föreningen, varav hemmahörande i Alingsås kommun,
medlemsavgiften, lokalkostnader samt de föreningsaktiviteter som
genomförts under det gångna året.
Komplett ansökan om ordinarie föreningsbidrag skall vara vård- och
äldreomsorgsnämnden tillhanda senast den 1 april varje år. Ansökan
om kompletterande föreningsbidrag kan ansökas om senast den 1
april eller den 1 oktober varje år. Nämnden beslutar om ordinarie
föreningsbidrag senast under juni månad.

Alingsås kommun
Postadress: 441 81 Alingsås  Besöksadress: Kungsgatan 9
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Särskilda villkor och fördelningsprinciper


Ansökan om kompletterande föreningsbidrag skall uppfylla minst ett
av nedanstående kriterier:
o Främja frivilligverksamhet i syfte att minska social isolering.
o Främja projekt som kompletterar äldreomsorgens ordinarie
verksamhet.
o Främja projekt som bidrar till att pröva och utveckla nya
metoder och idéer mot äldreomsorg.

Kompletterande föreningsbidrag beviljas inte för investeringskostnader eller
för att minska självkostnaden för personers/föreningars egna aktiviteter, inte
heller beviljas kompletterande föreningsbidrag för att anordna regelbundna
uppträdande och/eller aktiviteter mot äldreomsorgens målgrupper på
framförallt äldreboenden. Istället kan kontakt tas med förebyggandeenheten
som har ett utökat ansvar att samverka med föreningar som vill anordna
aktiviteter på äldreboenden.
Beräkning av föreningsbidraget
Av vård- och äldreomsorgsnämndens beslutade föreningsbidrag avsätts 20
procent till kompletterande föreningsbidrag, övriga 80 procent avsätts till
ordinarie föreningsbidrag och fördelas till föreningar som uppfyller nämndens
krav enligt följande fördelning:



50 procent av ordinarie föreningsbidrag fördelas utifrån en
fördelningsnyckel som baseras på antalet betalande medlemmar.
50 procent av ordinarie föreningsbidrag fördelas utifrån en
fördelningsnyckel som baseras föreningarnas fasta lokalkostnader.

För att förstärka föreningarnas möjlighet att förutse bidraget och utjämna
förändringar av bidraget vägs de föregående två årens föreningsbidrag in i
beräkningen (gäller dock inte för nytillkomna föreningar).
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Ansökan om föreningsbidrag avseende år:________
Ansökan avser ordinarie föreningsbidrag (JA/NEJ)

_______

Ansökan avser kompletterande föreningsbidrag (JA/NEJ)

_______

Föreningens namn____________________________________________
Adress_____________________________________________________
Telefon____________________Postgiro/bankgiro__________________
Kontaktpersonens namn_______________________________________
Kontaktpersonens telefonnummer_______________________________
Andra bidrag för innevarande år har erhållits eller kommer att sökas från:
Namn 1:__________________________Belopp:___________________
Namn 2:__________________________Belopp:___________________

Vid ansökan om ordinarie föreningsbidrag fyll i nedan uppgifter:
Antal medlemmar vid senaste årsskifte ___________ varav hemmahörande i
Alingsås kommun_________________
Medlemsavgift per medlem och år_______________________________
Lokalkostnader helår innevarande år_____________________________
Bokslut och revisionsberättelse skall inlämnas avseende föregående år och
verksamhetsberättelse/Budget för innevarande år skall bifogas.
Vid ansökan om kompletterande föreningsbidrag ska en beskrivning
bifogas i enlighet med gällande riktlinjer för Föreningsbidrag
_________________________________________________________
Ort

Datum

_________________________________
Underskrift

Alingsås kommun
Postadress: 441 81 Alingsås  Besöksadress: Kungsgatan 9
Telefon: 0322-61 60 00   E-post: vard.aldreomsorg@alingsas.se
Webbplats: Sida
www.alingsas.se
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Om föreningsbidrag i
Alingsås kommun …

Utvärderingsringen
Stenhuggerivägen 61B, 302 40 Halmstad
Tel 035-360 80, info@utvarderingsringen.se
www.utvarderingsringen.se
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Om stödformer och politisk styrning
I landets kommuner finns det kommunala stödet till föreningslivet i huvudsak i två former.
1. Verksamhetsrelaterat stöd. Kontanta bidrag till verksamheter som i första hand
genomförs i barn- och ungdomsföreningar med inriktning mot åldersgruppen 7 – 25 år
eller i vissa fall som stöd till vuxenföreningar.
2. Lokalrelaterat stöd. Stödformen omfattar subventioner i kommunala lokaler och
anläggningar till såväl barn- och ungdomsgrupper som föreningslivets vuxna deltagare
samt kontanta lokal- och driftbidrag.
I alla kommuner i landet är värdet av lokalrelaterat stöd inom kultur- och fritidssektorn
betydligt högre än de belopp som utgår i form av verksamhetsrelaterade kontantbidrag.
Det kan tyckas självklart att ha en politisk uppfattning om hur de skattepengar som fördelas till
föreningslivet ska användas. Detta är nog också någonting som de allra flesta är helt överens
om oavsett politisk tillhörighet. Frågan är nog snarare graden av den styrning som bör och kan
tillämpas.
I kommunen finns ett antal styrinstrument som kan användas för att det stöd som ges till
föreningslivet ska stämma överens med de politiska mål som satts upp. Exempel på sådana
styrinstrument är:


Investeringar
Valet av lokaler och anläggningar som kommunen bygger påverkar bl.a. om
verksamheten kommer att vända sig till pojkar eller flickor, om verksamheten
förstärker redan starka intresseinriktningar eller vänder sig till helt nya områden.



Kontanta bidrag
Även det kontanta stödet kan utformas för att stimulera och prioritera verksamhet för
exempelvis olika åldrar, olika bostadsområden, jämställdhet eller integration.



Taxor och avgifter
Via skilda avgiftssystem kan åldersgrupper, säsongsanpassad verksamhet eller
arrangemangsvillkor påverkas.



Tid och plats i anläggningar
I kommuner som själva äger och driver lokaler och anläggningar är detta förmodligen
det starkaste politiska styrinstrumentet. Genom att styra vilka som ska få tillgång till
lokaler och anläggningar samt när de ska få tider kan kommunen påverka allt från
exempelvis tidig specialisering till jämställdhet.

Utvärderingsringen
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Kontanta bidrag inom kultur- och fritid i Alingsås kommun
Utifrån det underlag vi tagit del av och de samtal vi haft med representanter från kultur- och
fritidsförvaltningen är vår bedömning att regelverket för och hanteringen av den kontanta
bidragsgivningen fungerar bra. Smärre justeringar inom ramen för dagens bidragsregler som
förenklar, förtydligar och förstärker bidragen kan tänkas. Några utökade detaljregler eller fler
normerade bidrag behövs dock inte. Nedan följer våra kommentarer om de olika bidragen
som finns idag.

Bidrag till verksamhet
Bidraget är uppdelat i tre delar.
A Bidrag för aktiviteter riktade till åldrarna 4 – 25 år.
B Bidrag till folkbildning.
C Bidrag till familjearrangemang och annan verksamhet riktad till barn och ungdom.
A Bidrag för aktiviteter riktade till åldrarna 4 – 25 år
Någon form av aktivitetsbidrag finns i nästan samtliga kommuner i landet och har oftast sitt
ursprung i det statliga lokala aktivitetsstödet som funnits sedan mitten av 1950-talet. Det
statliga bidraget - som enbart vänder sig till idrotten och administreras av Riksidrottförbundet har nyligen förändrat åldersindelningen från 7 – 20 år till 7 – 25 år. Statens bidrag till
idrottsföreningarna i Alingsås kommun är väsentligt mycket större än det kommunala
aktivitetsbidraget. Samma förhållande gäller i samtliga kommuner vi undersökt. Under 2015
fick idrottsföreningarna i kommunen 2 730 580 kronor via det statliga lokala aktivitetsstödet.
Som ett led i en strävan att förenkla föreningslivets administration bör det kommunala
aktivitetsstödets uppbyggnad likna det statliga regelverket. Det gäller såväl definitionen av
sammankomster och deltagartillfällen som åldersindelningen. Det senare inte minst med tanke
på dagens debatt om tidig specialisering inom barn- och ungdomsidrotten. Bidraget bör även
förstärkas inom ramen för de totala bidragsbeloppen för att på så sätt förbättra möjligheten
till satsningar inom särskilt angelägna områden.
B Bidrag till folkbildning
Vi föreslår att bidragen till folkbildning fördelas i nära dialog med varje enskilt studieförbund
där en årlig överenskommelse alternativt en långsiktig treårig överenskommelse träffas. En
grund för bidrag kan vara det statliga regelverk som tillämpas av Folkbildningsrådet som
fördelar statsbidrag till 10 studieförbund. Därutöver kan överenskommelsen innehålla lokalt
anpassade inriktningar som stimulerar lokal verksamhet exempelvis tillsammans med
studieförbund som har personal på plats i kommunen. Bidrag som har sin grund i
överenskommelser mellan kommunen och studieförbunden medför även att stödet utbetalas
utifrån kvalitativa grunder och inte enbart kvantitativa normer som t.ex. studietimmar eller
deltagare.
C Bidrag till familjearrangemang och annan verksamhet riktad till barn och ungdom
Föreningar som bedriver verksamhet för barn, unga och familjer kan ansöka om ett årligt
bidrag i efterskott för t.ex. olika arrangemang, bildning, lovverksamhet.
Utvärderingsringen
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Vi föreslår en förenkling och renodling av hela verksamhetsbidraget där verksamhetsbidrag C
upphör och medlen förs över och förstärker verksamhetsbidrag A. Föreningar som av något
skäl inte kan komma ifråga för verksamhetsbidrag på grund av förändringen kan med fördel
hänvisas till det projektbidrag som beskrivs längre fram.

Bidrag till anläggningar
Bidrag till anläggningar ska ge en grundtrygghet för de föreningar som bedriver verksamhet i
egna eller privat hyrda lokaler/anläggningar och består av tre delar.
A Bidrag till ungdomsföreningar med anläggningar
B Bidrag till annan anläggning
C Investeringsbidrag.
A Bidrag för ungdomsföreningar med anläggningar
Bidraget kan ses som ett driftbidrag främst till föreningar som äger och driver egna
lokaler/anläggningar. Bidraget utbetalas med max 50 % av godkända driftkostnader i
kombination med krav på redovisning av genomförda aktiviteter. Enligt den personal som
handlägger bidraget fungerar bidraget bra varför några förändringar i regelverket inte är att
rekommendera. Däremot bör kanske en förstärning av bidraget övervägas.
Driftbidrag till föreningsägda anläggningar är viktiga inte enbart för den enskilde föreningen
utan även ur ett kommunalekonomiskt perspektiv – framförallt om alternativet till
föreningsdrift skulle vara kommunal drift. Graden av kostnadstäckning är därför väsentlig att
följa över tid. Vi rekommenderar att en sammanställning av hur stor del av varje enskild
förenings driftkostnader som täcks via det kommunala bidraget tas fram.
B Bidrag till annan anläggning
Enligt bidragsreglerna kan bidrag utgå till anläggning som gagnar samhällsnyttan och
civilsamhället. Det kan gälla bryggor eller lokaler som utnyttjas av till barn- och
ungdomsverksamhet vi flera tillfällen under året.
Bidraget bör bli mer konkret och förtydligas alternativt slås samman med ovanstående
anläggningsbidrag A. En viss procent av det totala bidraget A + B kan då avsättas för t.ex.
skötselfrämjande åtgärder som genomförs av föreningar.
C Investeringsbidrag
Investeringsbidraget kan sökas för nybyggnad, tillbyggnad och renovering av anläggning samt
till verksamhetsmaterial med större inköpsvärde. En egeninsats av föreningarna på minst 50 %
av bruttokostnaden exkl. eget ideellt arbete krävs. Totalt finns enligt uppgift drygt 600 000
kronor att söka som investeringsbidrag.
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Vi föreslår att bidraget förändras enligt något av följande alternativ.
Alternativ 1
Renodla bidraget till att enbart omfatta investeringar och större renoveringar i de lokaler och
anläggningar som ägs och drivs av föreningar. Bidrag till verksamhetsmaterial tas bort.
Alternativ 2
Bidraget tas bort i nuvarande form och ersätts med ett investeringsbidrag som hanteras
utanför reglerna för de normerade bidragen. Om eller när föreningar framför önskemål om
kommunalt stöd i samband med kostnadskrävande och långsiktiga investeringar behandlas
detta i den ordinarie kommunala budgetprocessen. De medel som idag finns för
investeringsbidraget överförs med exempelvis två tredjedelar till anläggningsbidrag A för att
förstärka driftbidraget till föreningar som äger/driver egna anläggningar och en tredjedel till
verksamhetsbidrag A som en allmän förstärkning till föreningarnas verksamhet.

Projektbidrag
Projektbidrag finns i två former.
A Projekt som enligt texten i bidragsreglerna syftar till att stödja projekt som exempelvis
friskvård, nyskapande verksamhet och internationella kontakter.
B Kronan på verket som syftar till underlätta ungas egen organisering där unga i åldern 13 – 25
år ska ges möjlighet att genomföra verksamhet för andra unga.
Både A och B bedöms i stort sett fungera bra av den personal som handlägger bidragen. Vissa
förändringar som bl.a. kan leda till förenklingar för berörda föreningar och en snabbare och
förenklad kommunal handläggning bör dock övervägas.
Vi föreslår att projektbidrag betalas ut efter överenskommelser i dialog mellan kommunen och
respektive förening. Projektbidrag kan med fördel grundas på förslag och idéer från
föreningslivet men ha sin utgångspunkt i angelägna verksamhetsområden antagna av kulturoch fritidsnämnden. Inom ramen för projektbidraget kan t.ex. medel finnas som underlättar
för nystartade föreningar att komma igång med sin verksamhet eller ger föreningar som har
idéer om nyskapande verksamheter stöd. Projektbidraget bör även ge möjlighet till
överenskommelser med föreningar som bedriver lovverksamhet, simskola eller annan liknande
verksamhet. De detaljerade villkor som idag finns för bidraget ersätts med överenskommelser
som är så tydlig att varje projektet i efterhand går att utvärdera.

Halmstad den 18 november 2016
Anders Lundkvist
Utvärderingsringen

Utvärderingsringen
Sida 115 av 198

5

Kommunstyrelsen
Protokoll
2018-03-12

§ 27 2018.180 KS

Förslag till kommunstyrelsen - Kartläggning av kommunens
föreningsstöd, Anita Brodén (L)
Ärendebeskrivning

Anita Brodén (L) lämnar vid dagens sammanträde följande förslag till
kommunstyrelsen:
Alingsås har glädjande nog ett brett och aktivt föreningsliv, vilket veckovis och
dagligen bidrar till ett stort utbud av fritidsaktiviteter för inte minst våra barn och
ungdomar. Betydelsen av detta kan inte nog överskattas.
Under våren och sommaren utökas dessutom idrottsarrangemang för barn och
ungdomar av nationell och internationell karaktär som sammantaget lockar åtskilliga
tusen besökare till kommunen. Dess betydelse kan inte heller nog överskattas, då
det dessutom ger intäkter till kommunen i form av boenden, restaurang/cafébesök
och handel samt för Alingsås kommuns varumärke.
Varje föreningsarrangemang har sina förutsättningar och utmaningar och där
föreningarna/klubbarna har ett huvudansvar. Det är dock samtidigt viktigt att
kommunen har en likabehandlingsprincip samt tydliga riktlinjer.
För att säkerställa att så är fallet yrkar vi att kommunstyrelsen ger kommundirektören
i uppdrag att såväl vidta en genomlysning av kommunens föreningsstöd samt
återkomma med förslag på riktlinjer utifrån en likställighetsprincip.
Förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Kommundirektören får i uppdrag att såväl vidta en genomlysning av kommunens
föreningsstöd samt återkomma med förslag på riktlinjer utifrån en likställighetsprincip.
Beslut

Kommunstyrelsens beslut:
Kommundirektören får i uppdrag att såväl vidta en genomlysning av kommunens
föreningsstöd samt återkomma med förslag på riktlinjer utifrån en likställighetsprincip.
Expedieras till

Kom.dir-uppdrag

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2019-06-05

§ 103 2019.406 KS

Ramberedning, förslag till ramar 2020-2022
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 25 oktober 2017, § 217, att
kommunstyrelsen ska fastställa ramförslag för Alingsås kommun i juni.
Utgångspunkten för ramberedningen är att nämndernas kommunbidrag enligt flerårsstrategi
2019-2021 beslutad av kommunfullmäktige den 12 december 2018, § 226, gäller.
Nämnderna har ej möjlighet att framföra behov i samband med ramberedningen eller i
samband med höstens flerårsstrategiberedning.
I samband med ramberedningen har centrala poster uppdaterats och hänsyn tagits till övriga
omvärldspåverkande faktorer. Kommunstyrelsen beslut avser ramförslag för kommande tre
år.
Förslaget har föregåtts av en ramberedning som ägt rum i maj 2019.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 4 juni 2019 lämnat följande yttrande:
Kommunstyrelsens förslag till ramar grundar sig på en resursmodell baserad på kommunens
befolkningsutveckling, däri faktiska behov och en kostnadsnivå i enighet med
standardkostnaderna i det kommunalekonomiska utjämningssystemet. Modellen beskrivs i
bilaga 1 och resurskompensation per nämnd framgår av bilaga 2.
Utöver förändrande volymer har kommunstyrelsen beaktat övrigt omvärldspåverkande
faktorer och gjort två särskilda bedömningar:
De sammanlagda arbetsgivaravgifterna består av två delar. Dels de avgifter som bestäms av
riksdagen (lagstadgade). Dels delar som bestäms i förhandlingar mellan SKL och
fackföreningarna inom offentlig sektor (försäkringar och kollektivavtal). Avgifterna går främst
till pension samt sjuk- och olycksfallsförsäkringar. För 2020 föreslår SKL en höjning av det
kalkylerade pålägget för kommuner, motsvarande 1 procentenhet. Bakgrunden är att allt fler
av de anställda har lön utöver taket (7,5 inkomstbasbelopp) och därför har rätt till
förmånsbestämd pension.
Kommunstyrelsen föreslår att samtliga nämnder kompenseras för förändrade
personalomkostnadspålägg. Exakta belopp per nämnd framgår i bilaga 2.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2019-06-05

AU § 103, forts
I det kommunalekonomiska utjämningssystemet ersätts kommunerna till viss del för
kostnader inom personlig assistans som inte ersätts av Försäkringskassan. Alingsås
kommun har haft ökade kostnader till följd av fler ärenden där kommunen burit kostnad,
vilket genererat högre intäkter i utjämningsystemet. Dessa medel tillfaller kommunen centralt.
Kommunstyrelsen föreslår att vård- och omsorgsnämnden till största del får ta del av dessa
medel. Förslag till tilldelning framgår av bilaga 2.

Utöver kompensation enligt resursmodell och utöver hänsyn till övrigt omvärldspåverkande
faktorer sker en grunduppräkning på respektive nämnds kommunbidrag. Uppräkning sker
enligt samma princip som i nu gällande flerårsstrategi och motsvarar halva pris-index-ikommunal-verksamhet (PKV).
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Förslag till ramar enligt bilaga 2 för kommunens nämnder 2020-2022 godkänns.
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Utdragsbestyrkande

Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-06-04
Konrad Fred

Kommunstyrelsen

2019.406 KS

Ramberedning, förslag till ramar 2020-2022
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 25 oktober 2017, § 217, att
kommunstyrelsen ska fastställa ramförslag för Alingsås kommun i juni.
Utgångspunkten för ramberedningen är att nämndernas kommunbidrag enligt flerårsstrategi
2019-2021 beslutad av kommunfullmäktige den 12 december 2018, § 226, gäller.
Nämnderna har ej möjlighet att framföra behov i samband med ramberedningen eller i
samband med höstens flerårsstrategiberedning.
I samband med ramberedningen har centrala poster uppdaterats och hänsyn tagits till övriga
omvärldspåverkande faktorer. Kommunstyrelsen beslut avser ramförslag för kommande tre
år.
Förslaget har föregåtts av en ramberedning som ägt rum i maj 2019.
Förvaltningens yttrande
Kommunstyrelsens förslag till ramar grundar sig på en resursmodell baserad på kommunens
befolkningsutveckling, däri faktiska behov och en kostnadsnivå i enighet med
standardkostnaderna i det kommunalekonomiska utjämningssystemet. Modellen beskrivs i
bilaga 1 och resurskompensation per nämnd framgår av bilaga 2.
Utöver förändrande volymer har kommunstyrelsen beaktat övrigt omvärldspåverkande
faktorer och gjort två särskilda bedömningar:
1) De sammanlagda arbetsgivaravgifterna består av två delar. Dels de avgifter som
bestäms av riksdagen (lagstadgade). Dels delar som bestäms i förhandlingar mellan
SKL och fackföreningarna inom offentlig sektor (försäkringar och kollektivavtal).
Avgifterna går främst till pension samt sjuk- och olycksfallsförsäkringar. För 2020
föreslår SKL en höjning av det kalkylerade pålägget för kommuner, motsvarande 1
procentenhet. Bakgrunden är att allt fler av de anställda har lön utöver taket (7,5
inkomstbasbelopp) och därför har rätt till förmånsbestämd pension.
Kommunstyrelsen föreslår att samtliga nämnder kompenseras för förändrade
personalomkostnadspålägg. Exakta belopp per nämnd framgår i bilaga 2.
2) I det kommunalekonomiska utjämningssystemet ersätts kommunerna till viss del för
kostnader inom personlig assistans som inte ersätts av Försäkringskassan. Alingsås
kommun har haft ökade kostnader till följd av fler ärenden där kommunen burit
kostnad, vilket genererat högre intäkter i utjämningsystemet. Dessa medel tillfaller
kommunen centralt.
Kommunstyrelsen föreslår att vård- och omsorgsnämnden till största del får ta del av
dessa medel. Förslag till tilldelning framgår av bilaga 2.
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Utöver kompensation enligt resursmodell och utöver hänsyn till övrigt omvärldspåverkande
faktorer sker en grunduppräkning på respektive nämnds kommunbidrag. Uppräkning sker
enligt samma princip som i nu gällande flerårsstrategi och motsvarar halva pris-index-ikommunal-verksamhet (PKV).
Ekonomisk bedömning
Kommunstyrelsens föreslagna ramar för kommunens driftverksamhet 2020-2022 ryms inom
ramen för kommunens finansiella mål. En komplett finansieringsanalys med tillhörande
finansiella rapporter tas fram i samband kommunens flerårsstrategi som beslutas i november
2019.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Förslag till ramar enligt bilaga 2 för kommunens nämnder 2020-2022 godkänns.
Beslutet ska skickas till
Samtliga nämnder

Kommunledningskontoret
Simon Lindau
t.f. Ekonomichef

Konrad Fredh
Controllerchef/planeringschef

Simon Lindau, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-06-05
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Bilaga 1

RESURSMODELLEN I FEM STEG

Steg 1: Verksamheter påverkade av volymer
Modellens första steg är att identifiera de verksamheter vilka påverkas av förändrande volymer.
Volymerna kan vara både ökande och minskande. Följande verksamheter och ålderskategorier
bedöms påverkas av förändrande volymer:
VERKSAMHET
Förskola (inkl. öppen förskola och pedagogisk omsorg) 1-5 år
Fritidshem 6-12 år
Grundskola 6-15 år
Gymnasiet 16-18 år
Äldreomsorg 65 + år
Äldreomsorg 85 + år
LSS (SFB) 0-90+ år
Individ och familjeomsorg (inkl försörjningsstöd) 0-90+ år
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Steg 2: Kostnad för verksamheten
Modellens andra steg är att identifiera ovan verksamheters kostnader för varje enskild
förändringsfaktor (volymförändringar). Kostnaderna utgår från standardkostnaden i det
kommunalekonomiska utjämningssystemet som uppdateras årligen.

Steg 3: Volymförändring i verksamheten
Modellens första steg bestämde vilka verksamheter som påverkas av volymförändringar, det andra
steget identifierade kostnaden för respektive volymökning. Detta tredje steg tar sikte på den faktiska
volymförändringen inom respektive verksamhetsområde. Med det menas om antalet individer ökar
eller minskar. Förändringarna baseras på kommunens befolkningsprognos.

Steg 4: Kompensation enligt modellen
Modellen tar i steg fyra kostnaden för varje förändrad volymenhet (steg 2) och multiplicerar med de
faktiska volymförändringarna i steg 3. Summan av detta blir antingen en ökad tilldelning (volymer
ökar) eller en minskad tilldelning (volymer minskar).

Steg 5: Övriga kostnadsförändringar
Modellens sista steg tar hänsyn till övrigt omvärldspåverkande faktorer från tid till annan. Exempelvis
förändringar i personalomkostnadspålägg och annat som inte ses som politiska
satsningar/prioriteringar.
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FÖRÄNDRADE PERSONALOMKOSTNADSPÅLÄGG
Nämnd
VON
SN
KUN
BUN
MN
SBN
Expl
KS
ÖFN

Förändrat PO-pålägg (tkr)
4 601
963
1 256
3 980
106
322
0
541
0

Totalt

11 769

ÖVRIGA BEAKTADE OMVÄRLDSPÅVERKANDE FAKTORER
Nämnd

Avser

VON

Ökat LSS-bidrag utjämning

Belopp i tkr
8 000

Totalt

8 000

RESURSKOMPENSATION 2020-2022
VERKSAMHET

(belopp i tkr)

NÄMND

2020

2021

2022

Förskola (inkl. öppen förskola och pedagogisk omsorg) 1-5 år

BUN

- 1 321

1 744

- 217

Fritidshem 6-12 år

BUN

855

- 100

191

Grundskola 6-15 år

BUN

7 172

4 223

1 616

Gymnasiet 16-18 år

KUN

8 315

7 746

6 250

Äldreomsorg 65 + år

VON

6 988

7 141

5 142

Äldreomsorg 85 + år

VON

686

1 865

1 997

LSS (SFB) 0-90+ år

VON

2 213

1 953

1 982

SN

1 013

894

907

25 919

25 465

17 868

Individ och familjeomsorg (inkl försörjningsstöd) 0-90+ år

* Positiva tecken (+) innebär ökad ram. Negativa tecken (-) innebär minskad ram.
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KOMMUNBIDRAG 2020-2022
Förslag till ramar
2020-2022 (tkr)

2020

2021

2022

763 454

785 482

805 601

200 934

204 741

208 514

282 403

294 244

304 613

859 641

877 973

891 854

12 056

11 723

11 887

53 716

53 480

54 229

403

406

209

92 518

92 845

94 144

4 533

4 599

4 663

2 269 656

2 325 492

2 375 715

Vård- och omsorgsnämnden
Socialnämnden
Kultur- och utbildningsnämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Miljöskyddsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Exploatering
Kommunstyrelsen
Överförmyndarnämnden

Summa ramförslag
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2019-06-05

§ 104 2019.175 KS

Månadsuppföljning 2019 Alingsås kommun, maj
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 14 juni 2017 § 142 att anta den
politiska handlingsplanen Effekt. Under beslutspunkt 1 fick kommunstyrelsen i uppdrag att
införa obligatoriska månadsuppföljningar av ekonomin med start i maj 2017.
Kommunledningskontoret sammanställer uppföljningen till och med maj för nämnderna i
denna skrivelse.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 4 juni 2019 lämnat följande yttrande:

Nämnderna prognostiserar för perioden ett samlat underskott om - 16,3 mnkr, detta trots
ytterligare anslag och ökad ramtilldelning om 67 mnkr.
Kommunledningskontorets bedömning är att 2019 innebär ett mer utmanade år än 2018.
Slutsaten dras framförallt utifrån följande konstateranden:
Underskottet exklusive handlingsplaner 2019 är 40,1 mnkr, 2018 var motsvarande 14,1
mnkr.
Faktiskt utfall är 6,4 mnkr sämre jan-maj 2019 jämfört jan-maj 2018.

Kommunledningskontoret anser det viktigt att beakta att före beslutade och föreslagna
åtgärdersplaner prognostiseras ett samlat underskott om - 40,1 mnkr. Underskottet återfinns
nästan uteslutande hos vård- och omsorgsnämnden, socialnämnden och kultur- och
utbildningsnämnden. Enligt gällande ekonomistyrprinciper får inte en nämnd ålägga en
negativ prognos utan att samtidigt besluta om handlingsplan för motsvarande. I praktiken
innebär detta då krav på handlingsplaner motsvarande 40,1 mnkr.
Handlingsplanerna bedöms ge helårseffekt först 2020. Kommunledningskontoret ser att de
nämnder som prognostiserar underskott bör uppmanas att aktivt arbeta med att verkställa
beslutade handlingsplaner.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2019-06-05

AU § 104, forts
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
1. Driftuppföljning för maj och prognos om - 16,3 mnkr för kommunens nämnder godkänns.
2. Kommunstyrelsen uppmanar de nämnder som prognostiserar underskott att aktivt arbeta
med att verkställa beslutade handlingsplaner.
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Utdragsbestyrkande

Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-06-04
Konrad Fred

Kommunstyrelsen

2019.175 KS

Månadsuppföljning – kommunens driftekonomi maj 2019
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 14 juni 2017 § 142 att anta den
politiska handlingsplanen Effekt. Under beslutspunkt 1 fick kommunstyrelsen i uppdrag att
införa obligatoriska månadsuppföljningar av ekonomin med start i maj 2017.
Kommunledningskontoret sammanställer uppföljningen till och med maj för nämnderna i
denna skrivelse.
Förvaltningens yttrande
Nämnderna prognostiserar för perioden ett samlat underskott om - 16,3 mnkr, detta trots
ytterligare anslag och ökad ramtilldelning om 67 mnkr.
Kommunledningskontorets bedömning är att 2019 innebär ett mer utmanade år än 2018.
Slutsaten dras framförallt utifrån följande konstateranden:



Underskottet exklusive handlingsplaner 2019 är 40,1 mnkr, 2018 var motsvarande
14,1 mnkr.
Faktiskt utfall är 6,4 mnkr sämre jan-maj 2019 jämfört jan-maj 2018.

Kommunledningskontoret anser det viktigt att beakta att före beslutade och föreslagna
åtgärdersplaner prognostiseras ett samlat underskott om - 40,1 mnkr. Underskottet återfinns
nästan uteslutande hos vård- och omsorgsnämnden, socialnämnden och kultur- och
utbildningsnämnden. Enligt gällande ekonomistyrprinciper får inte en nämnd ålägga en
negativ prognos utan att samtidigt besluta om handlingsplan för motsvarande. I praktiken
innebär detta då krav på handlingsplaner motsvarande 40,1 mnkr.
Handlingsplanerna bedöms ge helårseffekt först 2020. Kommunledningskontoret ser att de
nämnder som prognostiserar underskott bör uppmanas att aktivt arbeta med att verkställa
beslutade handlingsplaner.
Ekonomisk bedömning
Ärendet medför inga ekonomiska tillhandhavanden och därav ingen direkt ekonomisk
påverkan.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Driftuppföljning för maj och prognos om - 16,3 mnkr för kommunens nämnder godkänns.
Kommunstyrelsen uppmanar de nämnder som prognostiserar underskott att aktivt arbeta
med att verkställa beslutade handlingsplaner.
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Beslutet ska skickas till
Samtliga nämnder

Kommunledningskontoret
Simon Lindau
t.f. Ekonomichef

Konrad Fredh
Controllerchef/planeringschef

Simon Lindau, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-06-04
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Månådsuppföljning driftekönömi måj 2019
Tabell, driftuppföljning med prognos exklusive handlingsplaner samt nämndbeslutade prognoser.

Nämnd
Vård- och omsorgsnämnden
Socialnämnden
Kultur- och utbildningsnämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Miljöskyddsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsen
Exploatering
Överförmyndarnämnden
Totalt

Prognos
mars
-15,0
-6,0
-5,0
0,0
0,0
-0,7
0,0
0,0
0,1
-26,6

Prognos
april
-15,0
-6,9
-0,8
0,0
0,0
-0,5
1,4
1,3
0,0
-20,5

Föreslagen
prognos maj*
-15,0
-1,6
-0,8
0,0
0,0
-0,6
0,0
1,7
0,0
-16,3

Prognos exkl.
handlingsplaner**
-25,0
-9,9
-6,3
0,0
0,0
-0,6
0,0
1,7
0,0
-40,1

* Prognosen är ej nämndbehandlad, föreslår respektive AU förändringar tas detta upp i en uppdaterad bilaga i KS 17/6
** I kolumnen är beslutade handlingsplaner till och med april, om nya handlingsplaner föreslås tas detta med i en uppdaterad bilaga i KS
17/6

Kommunledningskontorets övergripande analys
Kommunledningskontoret har i denna bilaga analyserat den skattefinansierade verksamheten,
nämnderna. Nämnderna prognostiserar för perioden ett samlat underskott om - 16,3 mnkr.
Prognosen har förbättrats mot både marsprognosen och prognosen i vårbokslutet. Förbättringen
beror till största delen på att resurser ur flyktingfonden fördelats ut till nämnderna. Det har skett
förändringar i nämnderna men för hela driftsverksamheten är prognosen stabil under våren om man
bortser från beviljade medel ur flyktingfonden.
Kommunledningskontorets bedömning är att 2019 innebär ett mer utmanade år än 2018. Slutsaten
dras framförallt utifrån följande konstateranden:



Underskottet exklusive handlingsplaner 2019 är 40,1 mnkr, 2018 var motsvarande 14,1 mnkr.
Faktiskt utfall är 6,4 mnkr sämre jan-maj 2019 jämfört jan-maj 2018.

Kommunledningskontoret anser det viktigt att beakta att före beslutade och föreslagna
åtgärdersplaner prognostiseras ett samlat underskott om - 40,1 mnkr. Underskottet återfinns nästan
uteslutande hos vård- och omsorgsnämnden, socialnämnden och kultur- och utbildningsnämnden.
Enligt gällande ekonomistyrprinciper får inte en nämnd ålägga en negativ prognos utan att samtidigt
besluta om handlingsplan för motsvarande. I praktiken innebär detta då krav på handlingsplaner
motsvarande 40,1 mnkr.
Handlingsplanerna bedöms ge helårseffekt 2020. Kommunledningskontoret ser att kommunens
samtliga nämnder bör uppmanas till ekonomisk återhållsamhet för att klara den
kommungemensamma driftbudgeten och hantera resterande underskott.
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Strukturutmaningar
Det finns i kronor få poster i nämndernas prognosticerade underskott som är av engångskaraktär,
istället rör det sig om förändrade förutsättningar och volymer som inte ter sig upphöra per den sista
december innevarande år. Detta gör det än mer angeläget för kommunen att komma till rätta med
de ökade nettokostnaderna. De fyra senaste åren har kommunens nämnder redovisat, och i år
prognosticerat, ett samlat underskott om 100,5 mnkr, vilket motsvarar 25,1 mnkr per år. Detta trots
ökade anslag och kommunbidrag om cirka 250 mnkr (cirka 3 % per år). Den främsta
framgångsfaktorn för en stabil ekonomi är att kommunens nämnder och dess kärnverksamhet drivs
på de anslag kommunfullmäktige har fastställt. En avvikande budgetföljsamhet riskerar att både på
kort men framförallt på lång sikt att urholka kommunens ekonomi och handlingsutrymme.
För att hantera kommunens strukturella utmaningar beslutades med en bred politisk majoritet den
politiska handlingsplanen Effekt i juni 2017 som ska ha fått fullt genomslag till år 2020.
Handlingsplanen togs fram för att hantera det underliggande strukturella underskottet och ge
stabilitet över kommande mandatperioder i syfte att skapa bra grundförutsättningar för kommande
år. Detta ska ske genom en förbättrad ledning och styrning i hela kommunkoncernen.
För att möta den demografiska utmaningen måste kommunens nettokostnadsökning minskas.
Handlingsplanen Effekt handlar inte om att rädda enskilda års budgeterade resultat utan att ställa
om Alingsås kommun inför kommande ekonomiska utmaningarna.
Effekten av handlingsplanen i innevarande årsbudget är ungefär 50 mnkr. Handlingsplanen är ett sätt
att möta framtida utmaningar utan generella nedskärningar under planperioden. Stärkt
ekonomistyrning handlar i princip om hur kommunen behöver stärka och strukturera sin styrning och
ledning på alla nivåer i organisationen. Grundläggande är tydliga beslut och ett konkret regelverk,
men därutöver även praktisk hantering och rådande organisationskultur.
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Framtid
För att Alingsås ska kunna utvecklas enligt beslutad riktning krävs att den högre resultatnivån om tre
procent kan uppnås för att klara av de stora investeringar som väntar kommande år. Om
resultatnivån inte kan säkerställas behövs en omprioritering av nu beslutat tillväxtprogram 20192028 och sannolikt en lägre ambitionsnivå vad gäller kommande investeringar, tillväxtmöjligheter
och riktade satsningar. För att kunna genomföra beslutat tillväxtprogram behöver kommunen och de
kommunala bolagen arbeta samlat med en gemensam syn och planering.
Kommunledningskontoret ser en viss förbättringseffekt på den samlade prognosen i och med
beviljanden av medel ur kommunens flyktingfond. Det ska dock poängteras att dessa medel är av
tillfällig karaktär och inte hanterar de underliggande strukturella kostnaderna som ligger över de
ramar fullmäktige beslutat om.
Underskott 2019 kommer, i enighet med ekonomistyrprinciperna, innebära att berörda nämnder
kommer behöva hämta hem underskottet kommande två år vilket försvårar en redan ansträngd
ekonomi hos verksamheterna.

Jämförelse mellan åren
Nämnd
Vård- och omsorgsnämnden
Socialnämnden
Kultur- och utbildningsnämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Miljöskyddsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsen
Exploatering
Överförmyndarnämnden
Totalt

Utfall jan-maj
2018
-3,0
-2,3
-1,8
-19,0
0,9
-1,3
4,9
-1,0
0,1
-22,5

Utfall jan-maj
2019***
-11,1
-13,2
-7,7
-14,4
0,7
0,4
6,4
9,9
0,1
-28,9

*** Resultatet kan komma att förändras när bokslutet är helt klart, en uppdaterad bilaga kan därför komma till KS 17/6
Tabell, jämförelse utfall mellan jan-maj 2018/2019

I jämförelse med 2018 är det redovisade resultatet per maj 6,4 mnkr sämre.

Redogörelse av nämndernas underlag
Nedan redogörelser för respektive nämnd bygger på förvaltningarnas förslag till nämnderna.
Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett resultat om -11,1 mnkr i underskott till och med april.
Underskottet beror på minskade intäkter för personlig assistans, ökat antal hemtjänsttimmar och att
statliga bidrag upphörde. Vård- och omsorgsnämnden har antagit en handlingsplan med årseffekt om
25,0 mnkr där effekten på 2019 beräknas bli 15,0 mnkr. I prognosen har vård- och omsorgsnämnden
utifrån viss försiktighet dock enbart inkluderat 10,0 mnkr.

Sida 3 av 5
Sida 133 av 198

Bilaga 1
Prognosen per helår uppgår därmed till - 15,0 mnkr.
Socialnämnden redovisar ett underskott om - 1,6 mnkr till och med maj.
Prognosen per helår är ett negativt underskott om - 1,6 mnkr där föreslagen ny handlingsplan ingår
där totalt 8,3 mnkr skall sparas. Utan åtgärdsplanen är prognosen per helår – 9,9 mnkr.
Prognosen har förbättras med 5,3 mnkr vilket framförallt beror på att nämnden beviljades resurser
från flyktingfonden, 6,0 mnkr. Exklusive de resurserna har nämnden försämrat sin prognos med 0,7
mnkr. Kostnadsökningar finns inom avdelning unga samtidigt som åtgärderna inom vuxensidan inte
går i den takt som förutspåtts. Därutöver har nämnden fått en förbättrad prognos inom EKB
(ensamkommande flyktingbarn) då nämnden erhållit 2,7 mnkr mer än som uppbokats.
Kultur- och utbildningsnämnden redovisar ett negativt resultat för perioden januari till maj
på - 7,7 mnkr gentemot budget. Underskottet är hänförligt till effekter av semesterlöneskulden och
underskott på Nolhaga Parkbad och arbetsmarknadsenheten. En handlingsplan har tagits fram för att
minska underskottet inom arbetsmarknadsenheten som skall ge effekt under året.
Prognosen per helår är ett negativt resultat om - 0,8 mnkr som uppstått på Nolhaga Parkbad, där
verksamheten fick in intäkter först från mars då anläggningen öppnades.
Barn- och ungdomsnämnden redovisar ett underskott om – 14,4 mnkr till och med maj. Prognos per
helår är ett resultat i nivå med budget. Anledningen till att prognosen är sämre än utfallet är främst
effekten av semesterlöneskulden. Däremot finns det avvikelser inom verksamheterna där framförallt
färre barn i förskolan genererar ett plus mot budget och grundskolan där några skolor har problem
att hålla budget som orsakar negativa siffror.
Miljöskyddsnämnden redovisar ett överskott om + 0,7 mnkr till och med maj. Det positiva resultatet
beror på lägre personal- och konsultkostnader.
Prognos per helår är ett resultat i nivå med budget.
Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett överskott om 0,4 mnkr. Prognos per helår är ett
underskott om - 0,5 mnkr. Underskottet kan hänföras till bygglovsverksamheten som har lägre
intäkter i verksamheten än budgeterat. De lägre intäkterna beror på en lagändring som trädde i kraft
1 januari 2019 som innebär en rabatt på bygglovsavgiften om handläggningstiden överskrider 10
veckor.
Kommunstyrelsen redovisar ett överskott om + 6,4 mnkr till och med maj. Prognos per helår är ett
resultat i nivå med budget. Större underskott förväntas inom kommunens IT-verksamhet medan
övrig verksamhet hos kommunstyrelsen visar positiva prognoser och resultat. Anledningen till att
prognos per helår är lägre än resultat per maj är att det finns ett flertal vakanta tjänster samt
verksamheter som uppbär kostnader under senare delen av året, bland annat till följd av EU-val samt
400-årsfirande.
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Exploatering inklusive tomtförsäljning redovisar ett överskott om + 9,8 mnkr till och med maj.
Överskottet beror på tomtförsäljningar om + 14,7 mnkr som från och med i år resultatförs mot
exploateringsansvar istället för mot finansieringen.
Prognos per helår är ett resultat om + 1,7 mnkr.
Överförmyndarnämnden redovisar ett överskott om 0,1 mnkr per maj.
Prognos per helår är ett resultat i nivå med budget. Nämnden ser att arvodering till ställföreträdare
fortsätter minska under 2019 till följd av att antalet asylsökande minskar kraftigt.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2019-06-05

§ 105 2019.176 KS

Månadsuppföljning 2019 kommunstyrelsen, maj
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen avlämnar varje månad en uppföljning av det ekonomiska läget inom
kommunstyrelsens verksamheter. Vidare lämnas en prognos för resterande del av året.
Denna uppföljning behandlar perioden jan-maj 2019.

Beredning

Kommunledningskontoret har i skrivelse den 3 juni 2019 lämnat följande yttrande:
Prognosen per helår är en nollprognos i nivå med budget, vilket skiljer sig från prognosen
som lämnades i vårbokslut (+ 1,4 mnkr). Åtgärder skedde i samband med vårbokslutet för att
skapa utrymme att politiskt prioritera medel, vilket genererade en positiv prognos. Dessa
medel ser nu ut att behöva nyttjas för att täcka paviljongskostnader för ombyggnationen av
Noltorpsskolan. Detta i kombination med att IT-verksamhetens underskott minskar innebär
att prognosen justerats. Resultatet för perioden uppgår till + 6,4 mnkr.
Antalet tillsvidareanställa har ökat jämfört med tidigare år, men det förväntas samtidigt finnas
ett antal vakanta tjänster som inte återbesätts under året. Omräknat till årsarbetare väntas
bemanningen vara ungefär tolv årsarbetare lägre än budget, vilket genererar ett överskott
inom kontorets personalkostnader.
Kommunens IT-verksamhet har ekonomiska utmaningar och prognosticerar ett underskott på
ca - 4 mnkr. Det pågår ett arbete med att genomlysa verksamhetens kostnader och
åtgärdspaket för att bromsa utvecklingen verkställs i detta nu.
Kommunens exploateringsverksamhet ingår inte i ovan prognos. Verksamheten särredovisas
även om den organisatoriskt ligger under kommunstyrelsen. Prognosen är positiv om + 1,7
mnkr. Intäkterna för intern administrativ tid förväntas inte att nå upp i nivå med budget på
grund av att ingenjörerna inte arbetar mot exploateringsprojekten i den utsträckning som är
planerat. Tillväxtprogrammet upptar mer tid än beräknat och kommer att finansieras via
reavinster från tomtförsäljningar som också är den främsta förklaringen till den positiva
prognosen.
Kommunledningskontoret gör med bakgrund i de ekonomiska utmaningar IT-verksamheten
har att det inte finns utrymme till fler ej budgeterade kostnader. Kontorets övriga
verksamheter behöver arbeta aktivt med att behålla prognosticerade överskott snarare än att
eftersträva budgetföljsamhet. Detta för att balansera upp underskottet inom IT-verksamheten
och täcka upp för ej budgeterade poster i övrigt.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2019-06-05

AU § 105, forts
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Kommunstyrelsens uppföljning per maj och nollprognos per helår godkänns.
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Utdragsbestyrkande

Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-06-03
Konrad Fred

Kommunstyrelsen

2019.176 KS

Månadsuppföljning kommunstyrelsen maj 2019
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen avlämnar varje månad en uppföljning av det ekonomiska läget inom
kommunstyrelsens verksamheter. Vidare lämnas en prognos för resterande del av året.
Denna uppföljning behandlar perioden jan-maj 2019.
Förvaltningens yttrande
Prognosen per helår är en nollprognos i nivå med budget, vilket skiljer sig från prognosen
som lämnades i vårbokslut (+ 1,4 mnkr). Åtgärder skedde i samband med vårbokslutet för att
skapa utrymme att politiskt prioritera medel, vilket genererade en positiv prognos. Dessa
medel ser nu ut att behöva nyttjas för att täcka paviljongskostnader för ombyggnationen av
Noltorpskolan. Detta i kombination med att IT-verksamhetens undersokott minskar innebär
att prognosen justerats. Resultatet för perioden uppgår till + 6,4 mnkr.
Antalet tillsvidareanställa har ökat jämfört med tidigare år, men det förväntas samtidigt finnas
ett antal vakanta tjänster som inte återbesätts under året. Omräknat till årsarbetare väntas
bemanningen vara ungefär tolv årsarbetare lägre än budget, vilket genererar ett överskott
inom kontorets personalkostnader.
Kommunens IT-verksamhet har ekonomiska utmaningar och prognosticerar ett underskott på
ca - 4 mnkr. Det pågår ett arbete med att genomlysa verksamhetens kostnader och
åtgärdspaket för att bromsa utvecklingen verkställs i detta nu.
Kommunens exploateringsverksamhet ingår inte i ovan prognos. Verksamheten särredovisas
även om den organisatoriskt ligger under kommunstyrelsen. Prognosen är positiv om + 1,7
mnkr. Intäkterna för intern administrativ tid förväntas inte att nå upp i nivå med budget på
grund av att ingenjörerna inte arbetar mot exploateringsprojekten i den utsträckning som är
planerat. Tillväxtprogrammet upptar mer tid än beräknat och kommer att finansieras via
reavinster från tomtförsäljningar som också är den främsta förklaringen till den positiva
prognosen.
Kommunledningskontoret gör med bakgrund i de ekonomiska utmaningar IT-verksamheten
har att det inte finns utrymme till fler ej budgeterade kostnader. Kontorets övriga
verksamheter behöver arbeta aktivt med att behålla prognosticerade överskott snarare än att
eftersträva budgetföljsamhet. Detta för att balansera upp underskottet inom IT-verksamheten
och täcka upp för ej budgeterade poster i övrigt.
Ekonomisk bedömning
Ärendet medför inga ekonomiska kostnader.
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Förslag till beslut
Förslag till beslut i Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens uppföljning per maj och nollprognos per helår godkänns.

Kommunledningskontoret
Maria Standar
Kommundirektör

Konrad Fredh
Controllerchef/planeringschef

Maria Standar, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-06-04
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Ekonomisk månadsuppföljning kommunstyrelsen – Bilaga
Belopp i tkr
Verksamhetens intäkter
Personalkostnader
Lokalhyror
Köp av tjänst
Övriga kostnader
Verksamhetens kostnader
Kommunbidrag
Finansnetto
Årets resultat

Budget 2019

Utfall maj

Prognos helår

Avvikelse helår

60 601

25 630

58 592

-2 008

-84 277
-4 259
-51 056
-16 800

-31 541
-1 876
-17 793
-7 902

-77 270
-4 361
-53 172
-19 578

7 007
-102
-2 116
-2 778

-156 392

-59 111

-154 380

2 012

95 631
160

39 846
79

95 631
157

0
-3

0

6 444

0

0

* Då ärendet behandlas innan resultatet för maj är definitivt kan mindre justeringar ske, detta påverkar dock inte prognosen.

Övergripande analys
Kommunstyrelsens verksamhet visar under årets fem första månader upp ett positivt resultat i
förhållande till budget om + 6,4 mnkr.
Överskottet är väntat då kommunledningskontoret har ett antal vakanta tjänster och verksamheter
som uppbär kostnader under senare delen av budgetåret. Kontorets flesta verksamheter visar
positiva resultat, främst gällande personalkostnader och konsultkostnader men räknar med ett högre
nyttjande under resterande del av året.
Kommunens IT-verksamhet har ekonomiska utmaningar och prognosticerar ett underskott på ca - 4
mnkr. Det pågår ett arbete med att genomlysa verksamhetens kostnader och åtgärdspaket för att
bromsa utvecklingen verkställs i detta nu.
Jämfört med föregående år förbrukas samlat en något större del av budgeten kvartal ett vilket beror
på att kommunstyrelsens flerårsstrategi beslutades i början av februari jämfört med slutet av mars
2018.
Prognosen per helår uppgår till +/- = 0, alltså ett resultat i nivå med budget.
Förklaringen till en prognos i balans, trots underskott inom IT-verksamheten, är ett flertal vakanta
tjänster samt lägre nyttjande av konsultmedel.
Kommunens exploateringsverksamhet ingår inte i ovan prognos. Verksamheten särredovisas även
om den organisatoriskt ligger under kommunstyrelsen. Prognosen är positiv om + 1,7 mnkr.
Intäkterna för intern administrativ tid förväntas inte att nå upp i nivå med budget på grund av att
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ingenjörerna inte arbetar mot exploateringsprojekten i den utsträckning som är planerat.
Tillväxtprogrammet upptar mer tid än beräknat och kommer att finansieras via reavinster från
tomtförsäljningar som också är den främsta förklaringen till den positiva prognosen.
Kommunledningskontoret gör med bakgrund i de ekonomiska utmaningar IT-verksamheten har att
det inte finns utrymme till fler ej budgeterade kostnader. Kontorets övriga verksamheter behöver
arbeta aktivt med att behålla prognosticerade överskott snarare än att eftersträva budgetföljsamhet.
Detta för att balansera upp underskottet inom IT-verksamheten och täcka upp för ej budgeterade
poster i övrigt

Kommentarer per prognostiserad resultatpost
Verksamhetens intäkter förväntas avvika negativt. Den största avvikelsen finns inom ITverksamheten. De lägre intäkterna är tänkta att mötas upp av motsvarande lägre kostnader. Även
lägre intäkter inom den fackliga verksamheten och försäljning av interna kommunikationstjänster
avviker negativt.
Lokalkostnader förväntas i stort ligga i nivå med budget.
Personalkostnaderna väntas redovisa ett överskott om ungefär 7 mnkr vid årets slut vilket är lägre
än en rakt framskriven prognos. Att överskottet mattas av under resterande del av året beror i
huvudsak på att tjänster tillsätts och genererar högre kostnader.
Köp av tjänst förväntas redovisa ett underskott vilket skiljer sig från prognosen i vårbokslutet och
beror på att kostnader på 2 mnkr för hyra av paviljonger i Noltorpsskolan belastar prognosen. Större
underskott inom IT-verksamhetens konsultköp förväntas fortfarande. Övriga verksamheter är aktivt
återhållsamma avseende köp av tjänst.
Övriga kostnader prognostiseras att avvika negativt till följd av ökade kostnader inom IT och
lämnade bidrag som ej budgeterats.
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Budgetuppföljning
nämndernas
flerårsstrategier 2019
11
2019.174 KS
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2019-06-05

§ 106 2019.174 KS

Budgetuppföljning nämndernas flerårsstrategier 2019
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 14 juni 2017, § 142 om den politiska handlingsplanen
Effekt. Handlingsplanen fastslår totalt tio punkter som ska få Alingsås kommuns ekonomi i
balans. En av beslutspunkterna är stärkt ekonomistyrning, och däri att tillse att inläst
detaljbudget i ekonomisystemet överensstämmer med beslutad nämndbudget. Om så inte är
fallet ska reviderad budget tas upp till berörd nämnd för beslut.

Beredning

Kommunledningskontoret har i skrivelse den 27 maj 2019 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret har gått igenom den av respektive nämnds beslutade och antagna
budget i flerårsstrategin 2019-2021 och jämfört med den inlästa budgeten. Det har noterats
att nämnder har gjort omföringar mellan kostnadsposter som dock inte är av betydande
karaktär. Efter dialog mellan kommunledningskontoret och berörda förvaltningar har
förändringar gjorts i vårbokslutet. Vid en jämförelse mellan redovisad budget i vårbokslutet
och inläst budget ses inga avvikelser förutom på vård- och omsorgsnämnden. Den
avvikelsen beror på redovisningstekniska skäl.
Nämnderna har under hela perioden haft rätt kommunbidrag mot fullmäktiges flerårsstrategi
2019-2021.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Kommunledningskontorets återrapportering godkänns.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-05-27
Henrik Larsson

Kommunstyrelsen

2019.174 KS

Nämndernas flerårsstrategier - bugdetuppföljning
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 14 juni 2017, § 142 om den politiska
handlingsplanen Effekt. Handlingsplanen fastslår totalt tio punkter som ska få Alingsås
kommuns ekonomi i balans. En av beslutspunkterna är stärkt ekonomistyrning, och däri att
tillse att inläst detaljbudget i ekonomisystemet överensstämmer med beslutad nämndbudget.
Om så inte är fallet ska reviderad budget tas upp till berörd nämnd för beslut.
Förvaltningens yttrande
Kommunledningskontoret har gått igenom den av respektive nämnds beslutade och antagna
budget i flerårsstrategin 2019-2021 och jämfört med den inlästa budgeten. Det har noterats
att nämnder har gjort omföringar mellan kostnadsposter som dock inte är av betydande
karaktär. Efter dialog mellan kommunledningskontoret och berörda förvaltningar har
förändringar gjorts i vårbokslutet. Vid en jämförelse mellan redovisad budget i vårbokslutet
och inläst budget ses inga avvikelser förutom på vård- och omsorgsnämnden. Den
avvikelsen beror på redovisningstekniska skäl.
Nämnderna har under hela perioden haft rätt kommunbidrag mot fullmäktiges flerårsstrategi
2019-2021.
Ekonomisk bedömning
Ärendet medför inga ekonomiska tillhandhavanden och därav ingen direkt ekonomisk
påverkan.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunledningskontorets återrapportering godkänns.
Beslutet ska skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.

Simon Lindau
Tf. Ekonomichef

Henrik Larsson
Controller
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2019-06-05

§ 107 2019.110 KS

Fairtrade city
Ärendebeskrivning
Alingsås kommun har sedan 2008 haft diplomering Fairtrade City. Fairtrade City är en
diplomering till kommuner som engagerar sig för etisk konsumtion. Det innebär att
kommunen lever upp till kriterier som rör etisk upphandling, ett aktivt informationsarbete samt
utbud av Fairtradeprodukter i butiker, på kaféer, restauranger och arbetsplatser. Ansökan om
diplomering är förenat med en avgift 0,015 mnkr årligen för att tillhandahålla diplomeringen.
Kommunstyrelsens samlade kostnader kopplat till diplomeringen och dess efterföljande
åtaganden uppgår till ungefär 0,1 mnkr årligen.

Beredning

Kommunledningskontoret har i skrivelse den 27 maj 2019 lämnat följande yttrande samt
förslag till beslut:
Kommunledningskontoret har analyserat dagens arbete med Fairtrade City och ser att det
behövs ett omtag kring nuvarande uppdrag och att det finns behov av ett utökat samarabete
och en bredare förankring hos olika aktörer i samhället, samt lokal handel. Likaså kan
kommunledningskontoret se att det idag finns en större medvetenhet och ett bredare
sortiment i kommunen än jämfört 2008. Det är dock svårt att veta om det är själva Fairtrade
City diplomeringen som medfört denna utveckling.
Med Fairtrade City diplomering bidrar Alingsås kommun till att stärka värden som frihet,
ansvar, rättvisa, jämställdhet och medmänsklighet inte bara i kommunen, utan även till att
odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor, genom kriterier för högre löner och
ett minimipris som överstiger produktionskostnaden. Det Alingsås kommun behöver förbättra
är hur vi ska arbeta mer aktivt tillsammans med näringsliv för att öka kunskap kring etiska
inköp som leder till etisk konsumtion för konsumenter, samt att utveckla utbud och
samverkansformer. Genom att få med fler representanter från kommunen så som
näringslivsenhet, upphandlingsenhet samt kostchef och fler representanter från näringsliv i
styrgruppen, skulle det bidra till ett bredare arbete kring frågor som etisk konsumtion, ansvar
för produktionsled m.m.
Kommunledningskontoret bedömer att märkning som en Fairtrade kommun är ett tydligt sätt
att visa att Alingsås kommun tar arbetsförhållande på allvar inte bara i vår egen verksamhet
utan i alla led, även för de produkter och tjänster som köps in. Arbetet med Fairtrade är
dessutom ett sätt att jobba med de 17 globala målen i Agenda 2030, så som mål 12, 10, 7, 6,
5, 4, 3, 2 samt 1. Fairtrade fokuserar enbart på ojämlikhet och ohälsa och missar till stor del
det helhetsgrepp som Agenda 2030 innebär.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2019-06-05

AU § 107, forts
En omvärldsanalys har gjorts kring hur övriga kommuner och regioner förhåller sig till
Fairtrade diplomering och per mars 2019 var 63 av 290 kommuner diplomerade och 4 av 20
regioner. Det innebär att mer än 5 miljoner invånare i Sverige bor i en Fairtrade Citydiplomerad kommun. Inom Göteborgs Regionen (GR) har fem kommuner diplomerat sig av
totalt 13 kommuner.
Kommunledningskontorets förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att inte förnya Fair Trade City diplomering 2020.
Förslag till beslut på sammanträdet
Jens Christian Berlin (L) föreslår att förslaget avslås.
Simon Waern (S) föreslår följande tillägg i förslag till beslut:
Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att återkomma med en
redogörelse kring hur arbetet för att främja etisk konsumtion och rättvis handel i linje med
Agenda 2030 fortlöper. Redogörelsen ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast vid
delårsbokslutet 2020.
Glenn Pettersson (SD) och Daniel Filipsson (M) föreslår att kommunledningskontorets
förslag bifalls.
Daniel Filipsson (M) och Glenn Pettersson (SD) föreslår att Simon Waerns tilläggsyrkande
bifalls.
Beslutsgång på sammanträdet
Ordföranden ställer kommunledningskontorets förslag mot Jens Christian Berlins
avslagsyrkande och finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla kommunledningskontorets
förslag.
Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla Simon Waerns tilläggsyrkande.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
1. Kommunstyrelsen beslutar att inte förnya Fairtrade City diplomering 2020.
2. Kommunledningskontoret får i uppdrag att återkomma med en redogörelse kring hur
arbetet för att främja etisk konsumtion och rättvis handel i linje med Agenda 2030 fortlöper.
Redogörelsen ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast vid delårsbokslutet 2020.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2019-06-05

AU § 107, forts

Anteckning
Jens Christian Berlin (L) lämnar följande protokollsanteckning:
Kommunledningskontoret har i sin bedömning av kommunens arbete med Fairtrade City
pekat på ett behov av omtag, utökat samarbete samt bredare förankring hos olika aktörer i
samhället. Samtidigt behöver arbetet integreras för att skapa det helhetsgrepp som följer av
Agenda 2030.
Från Liberalernas sida ser vi detta som en riktig bedömning. Samtidigt måste kommunens
arbete med Agenda 2030 prioriteras upp och kommunens ambition höjas. Vi menar därför att
frågan om att avsluta diplomeringen av Fairtrade City inte bör behandlas för sig, utan som en
del av arbetet med Agenda 2030 och på ett sådant sätt att kommunens ambitionsnivå på
området inte sänks.
I övrigt följer kommunens diplomering som Fairtrade City av ett fullmäktigebeslut.
Kommunstyrelsen måste därför enligt vår mening hänskjuta ärendet till fullmäktige för slutligt
ställningstagande.

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-05-27
Robert Gustafsson

Kommunstyrelsen

2019.110 KS

Fairtrade City
Ärendebeskrivning
Alingsås kommun har sedan 2008 haft diplomering Fairtrade City (dnr. 2008.204 KS-001).
Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för etisk konsumtion. Det
innebär att kommunen lever upp till kriterier som rör etisk upphandling, ett aktivt
informationsarbete samt utbud av Fairtrade-produkter i butiker, på kaféer, restauranger och
arbetsplatser. Ansökan om diplomering är förenat med en avgift 0,015 mnkr årligen för att
tillhandahålla diplomeringen. Kommunstyrelsens samlade kostnader kopplat till
diplomeringen och dess efterföljande åtaganden uppgår till ungefär 0,1 mnkr årligen.
Förvaltningens yttrande
Kommunledningskontoret har analyserat dagens arbete med Fairtrade City och ser att det
behövs ett omtag kring nuvarande uppdrag och att det finns behov av ett utökat samarabete
och en bredare förankring hos olika aktörer i samhället, samt lokal handel. Likaså kan
kommunledningskontoret se att det idag finns en större medvetenhet och ett bredare
sortiment i kommunen än jämfört 2008. Det är dock svårt att veta om det är själva Fairtrade
City diplomeringen som medfört denna utveckling.
Med Fairtrade City diplomering bidrar Alingsås kommun till att stärka värden som frihet,
ansvar, rättvisa, jämställdhet och medmänsklighet inte bara i kommunen, utan även till att
odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor, genom kriterier för högre löner och
ett minimipris som överstiger produktionskostnaden. Det Alingsås kommun behöver förbättra
är hur vi ska arbeta mer aktivt tillsammans med näringsliv för att öka kunskap kring etiska
inköp som leder till etisk konsumtion för konsumenter, samt att utveckla utbud och
samverkansformer. Genom att få med fler representanter från kommunen så som
näringslivsenhet, upphandlingsenhet samt kostchef och fler representanter från näringsliv i
styrgruppen, skulle det bidra till ett bredare arbete kring frågor som etisk konsumtion, ansvar
för produktionsled m.m.
Kommunledningskontoret bedömer att märkning som en Fairtrade kommun är ett tydligt sätt
att visa att Alingsås kommun tar arbetsförhållande på allvar inte bara i vår egen verksamhet
utan i alla led, även för de produkter och tjänster som köps in. Arbetet med Fairtrade är
dessutom ett sätt att jobba med de 17 globala målen i Agenda 2030, så som mål 12, 10, 7, 6,
5, 4, 3, 2 samt 1. Fairtrade fokuserar enbart på ojämlikhet och ohälsa och missar till stor del
det helhetsgrepp som Agenda 2030 innebär.
En omvärldsanalys har gjorts kring hur övriga kommuner och regioner förhåller sig till
Fairtrade diplomering och per mars 2019 var 63 av 290 kommuner diplomerade och 4 av 20
regioner. Det innebär att mer än 5 miljoner invånare i Sverige bor i en Fairtrade Citydiplomerad kommun. Inom Göteborgs Regionen (GR) har fem kommuner diplomerat sig av
totalt 13 kommuner.
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Frågan om Alingsås kommun ska fortsätta att vara en diplomerad Fairtrade City kommun
2020 behöver aktualiseras med hänsyn till fortsatt arbete med Agenda 2030. Utifrån
nuvarande behov av att arbeta vidare med Agenda 2030 och att inte bara inrikta sig på
Fairtrade City diplomering, kan det vara ett bra läge att inte förnya Fairtrade City diplomering
för 2020.
Ekonomisk bedömning
En budgetpost på ca 0,1 mnkr
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inte förnya Fairtrade City diplomering 2020.

Beslutet ska skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.

Cecilia Knutsson
Stabschef

Robert Gustafsson
MR-strateg

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-05-27
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-02-04

§ 35 2019.110 KS

Fair Trade city
Ärendebeskrivning
Alingsås kommun har sedan 2008 haft diplomeringen Fairtrade City. Diplomeringen ansöks
av kommuner som uppfyller kriterier som övergripande handlar om: kommunens ansvar,
styrgrupp, utbud av rättvisehandelsprodukter, fairtrade på jobbet och lokalt
informationsarbete.
En förnyelseansökan sker årligen och är förenat med kostnader, dels i form av kostnad för
diplomering samt i övrigt förenliga kostnader för att drifta projektet, däribland personella
resurser.
I samband med kommunstyrelsens flerårsstragi 2018-2020 togs beslut om att inte avsätta
medel för att fortsatt erhålla diplomeringen.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 31 januari 2019 lämnat följande yttrande samt
förslag till beslut:
Kommunledningskontoret har analyserat kostnadsbilden i relation till kommunstyrelsens
beslut i flerårsstrategi 2018-2020 samt i förslag till flerårsstrategi 2019-2021.
Kommunledningskontoret gör bedömningen att då inga medel avsatts för att diplomeras som
en Fair Trade kommun bör ingen förnyelseansökan ske.
Förnyelseansökan som sker årligen ska senast per februari ha lämnats från kommunen.
Ansökan om diplomering är förenat med en avgift för att tillhandahålla diplomeringen.
Kommunstyrelsens samlade kostnader kopplat till diplomeringen och dess efterföljande
åtaganden uppgår till ungefär 0,1 mnkr årligen.
En omvärldsanalys har gjorts kring hur övriga kommuner och regioner förhåller sig till
diplomeringen. Av analysen framgår att det per september 2018 var 72 av 290 kommuner
diplomerade och 4 av 20 regioner. Inom Göteborgs Regionen (GR) har fem kommuner
diplomerat sig av totalt 13 kommuner.
Märkningen som en Fair Trade kommunen bedömer kommunledningskontoret i synnerhet är
goodwill. Ett arbete om att handla med rättvisa produkter bedrivs, oavsett diplomering, i den
kommunala organisationen. Att inte diplomeras ger kommunen större eget
handlingsutrymme.
Förslag till kommunstyrelsen för beslut:
1. Kommunstyrelsen beslutar att inte förnya ansökan om diplomering som Fair Trade City
kommun.
2. Styrgruppen för Fair Trade City upphör, likaså tidigare beslut (kommunstyrelsen den 14
januari 2019, § 7) om att utse representanter till styrgruppen.
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-02-04

Förslag till beslut på sammanträdet
Anna Hansson (MP), Simon Waern (S) och Jens Christian Berlin (L) föreslår att ärendet
återremitteras.
Karl-Johan Karlsson (C), Karin Schagerlind (M), Lady France Mulumba (KD)
och Boris Jernskiegg (SD) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
Beslutsgång på sammanträdet
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.

Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Ärendet återremitteras för ytterligare beredning.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2019-06-05

§ 108 2019.397 KS

Försäljning av tomter i Skår
Ärendebeskrivning
I överensstämmelse med gällande detaljplan för ”Bostäder vid Skårsvägen”, som vann laga
kraft 2016, har 15 tomter för småhus och 1 tomt för flerbostadshus styckats av från
kommunägda fastigheter för försäljning. Tomterna har markerats på bifogad kartbilaga.
Utbyggnad av kommunala anläggningar i form av gator, lekplats och vatten- och avlopp för
det nya bostadsområdet pågår. Försäljning av tomterna planeras påbörjas under sommaren,
med tillträde under hösten när anläggningarna har färdigställts.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 27 maj 2019 lämnat följande yttrande samt
förslag till beslut:
Kommunen säljer småhustomter till privatpersoner via mäklare i enlighet med beslut i
kommunstyrelsen den 19 juni 2017, § 119. Köpeskilling för småhustomterna bedöms komma
att överstiga delegerat belopp för försäljning av mark, som uppgår till 50 prisbasbelopp,
varför beslut om försäljning behöver fattas av kommunstyrelsen.
Tomten för flerbostadshus inrymmer möjlighet att uppföra cirka 10 stycken lägenheter.
Försäljning av tomten föreslås ske via mäklare och anbudsförfarande. När kommunen säljer
mark, har kommunen möjlighet att styra upplåtelseform för bostäderna där hyresrätt,
bostadsrätt eller eget ägande är alternativ. Kommunledningskontoret föreslår att kommunen
säljer den aktuella tomten utan villkor om särskild upplåtelseform.
Tomterna kommer att säljas med för kommunen sedvanliga villkor och förbehåll enligt
följande:
- Kommunen har ensidig rätt att häva överlåtelsen av tomt för vilken bebyggelse inte
påbörjats inom 18 månader, räknat från överlåtelsedatum.
-Kommunen har ett förbehåll i överlåtelsen av tomt, det vill säga förbud mot vidareöverlåtelse
av tomt till ny ägare, så länge bostadshus/flerbostadshus inte uppförts på tomten.
Kommunen måste inte utnyttja sin rätt att häva överlåtelse av tomt för vilken bebyggelse inte
påbörjats inom 18 mån, om kommunen anser att det finns tillräckliga skäl för detta. På
motsvarande sätt kan kommunen skriftligen godkänna att tomt får vidareöverlåtas till ny
ägare innan bostadshus uppförts på tomten.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2019-06-05

AU § 108, forts
Kommunledningskontorets förslag till beslut i kommunstyrelsen:
1. Kommunstyrelsen beslutar att ge tillväxt- och exploateringschefen i uppdrag att
underteckna köpehandlingar för försäljning av småhustomter inom detaljplanen, Bostäder vid
Skårsvägen.
2. Kommunstyrelsen beslutar att sälja flerbostadshustomt inom detaljplanen, Bostäder vid
Skårsvägen, genom mäklare och anbudsförfarande, utan villkor om upplåtelseform samt att
ge tillväxt- och exploateringschefen i uppdrag att underteckna köpehandlingar för försäljning.
Förslag till beslut på sammanträdet
Björn Wallin Salthammer (S) föreslår att förslag till beslut får följande lydelse:
Kommunstyrelsen beslutar att sälja flerbostadshustomt inom detaljplanen, Bostäder vid
Skårsvägen, genom mäklare och anbudsförfarande, med villkor om att upplåtelseformen
skall vara hyresrätt samt att ge tillväxt- och exploateringschefen i uppdrag att underteckna
köpehandlingar för försäljning.
Daniel Filipsson (M), Glenn Pettersson (SD), Karl-Johan Karlsson (C) och Jens Christian
Berlin (L) föreslår att kommunledningskontorets förslag bifalls.
Beslutsgång på sammanträdet
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottets förslag bifalls.
Beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att ge tillväxt- och exploateringschefen i uppdrag att underteckna
köpehandlingar för försäljning av småhustomter inom detaljplanen, Bostäder vid Skårsvägen.
Kommunstyrelsen beslutar att sälja flerbostadshustomt inom detaljplanen, Bostäder vid
Skårsvägen, genom mäklare och anbudsförfarande, utan villkor om upplåtelseform samt att
ge tillväxt- och exploateringschefen i uppdrag att underteckna köpehandlingar för försäljning.

Jäv
Simon Waern (S) deltar ej i handläggning och beslut av ärendet på grund av jäv.
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-05-27
Sofia Björking

Kommunstyrelsen

2019.397 KS

Försäljning av tomter i Skår
Ärendebeskrivning
I överensstämmelse med gällande detaljplan för ”Bostäder vid Skårsvägen”, som vann laga
kraft 2016, har 15 tomter för småhus och 1 tomt för flerbostadshus styckats av från
kommunägda fastigheter för försäljning. Tomterna har markerats på bifogad kartbilaga.
Utbyggnad av kommunala anläggningar i form av gator, lekplats och vatten- och avlopp för
det nya bostadsområdet pågår. Försäljning av tomterna planeras påbörjas under sommaren,
med tillträde under hösten när anläggningarna har färdigställts.
Kommunledningskontorets yttrande
Kommunen säljer småhustomter till privatpersoner via mäklare i enlighet med beslut i
kommunstyrelsen den 19 juni 2017, § 119. Köpeskilling för småhustomterna bedöms komma
att överstiga delegerat belopp för försäljning av mark, som uppgår till 50 prisbasbelopp,
varför beslut om försäljning behöver fattas av kommunstyrelsen.
Tomten för flerbostadshus inrymmer möjlighet att uppföra cirka 10 stycken lägenheter.
Försäljning av tomten föreslås ske via mäklare och anbudsförfarande. När kommunen säljer
mark, har kommunen möjlighet att styra upplåtelseform för bostäderna där hyresrätt,
bostadsrätt eller eget ägande är alternativ. Kommunledningskontoret föreslår att kommunen
säljer den aktuella tomten utan villkor om särskild upplåtelseform.
Tomterna kommer att säljas med för kommunen sedvanliga villkor och förbehåll enligt
följande:
- Kommunen har ensidig rätt att häva överlåtelsen av tomt för vilken bebyggelse inte
påbörjats inom 18 månader, räknat från överlåtelsedatum.
-Kommunen har ett förbehåll i överlåtelsen av tomt, det vill säga förbud mot vidareöverlåtelse
av tomt till ny ägare, så länge bostadshus/flerbostadshus inte uppförts på tomten.
Kommunen måste inte utnyttja sin rätt att häva överlåtelse av tomt för vilken bebyggelse inte
påbörjats inom 18 mån, om kommunen anser att det finns tillräckliga skäl för detta. På
motsvarande sätt kan kommunen skriftligen godkänna att tomt får vidareöverlåtas till ny
ägare innan bostadshus uppförts på tomten.
Ekonomisk bedömning
Tomtförsäljningen innebär intäkter för kommunen.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att ge tillväxt- och exploateringschefen i uppdrag att underteckna
köpehandlingar för försäljning av småhustomter inom detaljplanen, Bostäder vid Skårsvägen.
Kommunstyrelsen beslutar att sälja flerbostadshustomt inom detaljplanen, Bostäder vid
Skårsvägen, genom mäklare och anbudsförfarande, utan villkor om upplåtelseform samt att
ge tillväxt- och exploateringschefen i uppdrag att underteckna köpehandlingar för försäljning.
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Beslutet ska skickas till
Expl (SB)

Jenny Perslow
Tillväxt- och exploateringschef

Sofia Björking
Exploateringsingenjör

Jenny Perslow, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-05-27
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Försäljning av 15 småhustomter och
1 tomt för flerbostadshus

Intresseanmälan förvärv av
del av Nolby 38:2
14
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2019-06-05

§ 109 2018.420 KS

Intresseanmälan förvärv av del av Nolby 38:2
Ärendebeskrivning
AB Alingsåshem har inkommit till Alingsås kommun med en formell förfrågan om
direktanvisning av markområde som inkluderar del av fastigheten Nolby 38:2.
Markområdet som tillhör Nolby 38:2 är i gällande detaljplan utlagd som allmän platsmark /
grönyta. Genomförandetiden för detaljplanen har gått ut. AB Alingsåshem har för avsikt att
självständigt ansöka om planändring för utpekat område. Syftet med planändringen är att
möjliggöra uppförande av kompaktboende, som kännetecknas av yteffektiva
byggnadsvolymer och ger ett effektivt nyttjande av bostadsytan.
Kommunen tillämpar tre metoder för markanvisning; direktanvisning, anbudsförfarande och
markanvisningstävling. Direktanvisning kan ges när marknadens aktörer eller de kommunala
bolagen har ett markbehov och då kommunstyrelsen inte bedömer att det föreligger något
behov av anbud eller tävling. Direktanvisning kan också motiveras om en byggherre själv
funnit och föreslagit ett område för bebyggelse.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 27 maj 2019 lämnat följande yttrande:
Av Alingsås kommuns Bostadsförsörjningsprogram, godkänt av kommunfullmäktige den 31
maj 2017, § 130 framgår en dokumenterad bostadsbrist, samt en avsaknad av till ytan
mindre hyresrätter, främst för ungdomar och nyanlända. AB Alingsåshem i egenskap av
kommunens allmännyttiga bostadsbolag är en viktig part i kommunens arbete med
bostadsförsörjningen.
Förslaget stämmer väl överens med gällande översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige
den 31 oktober 2018, § 182. Förslaget bedöms kunna komplettera befintlig bebyggelse med
en i övrigt underrepresenterad bostadstyp, i ett område som i huvudsak inrymmer småhus.
Kommunledningskontoret bedömer platsen som lämplig ur ett förtätningsperspektiv.
Förslaget möjliggör att till ytan mindre lägenheter kan tillskapas i ett centrumnära läge med
goda kommunikationsmöjligheter, där infrastruktur finns utbyggd sedan tidigare.
Föreslagen byggnation tar den flacka grässlänten i anspråk och bevarar kullen med befintliga
träd. Därmed bevaras del av den grönyta som är idag är utlagd som allmän platsmark i
gällande detaljplan.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2019-06-05

AU § 109, forts
AB Alingsåshem tar självständigt initiativ till att ansöka om planändring för den del av
fastigheten som syftar till att möjliggöra byggnation, i enlighet med bifogat förslag. AB
Alingsåshem bekostar planarbetet i sin helhet.

Kommunledningskontoret har upprättat ett förslag till markanvisningsavtal. Avtalet är
bindande under två år och innebär att AB Alingsåshem ges möjlighet att med ensamrätt,
under den tid som avtalet löper, förhandla med kommunen om överlåtelse av den del av
fastigheten som avses. Under avtalsperioden har exploatören möjlighet att pröva
ändamålsenlig detaljplanändring.

Innan detaljplanen antas, tecknas ett marköverlåtelseavtal som inrymmer köpevillkoren samt
reglerar detaljplanens genomförande. För att säkerställa att fastigheten överlåts till ett
marknadsmässigt värde, kommer Alingsås kommun att fastställa marknadsvärdet innan
överlåtelse genom oberoende värdering.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
1. Kommunstyrelsen beslutar att direkt anvisa del av fastigheten Nolby 38:2 till AB
Alingsåshem.
2. Förslag till markanvisningsavtal för del av fastigheten Nolby 38:2, godkänns med i
huvudsak det innehåll som framgår i avtalsbilaga.
3. Kommunstyrelsen bemyndigar tillväxtchefen att underteckna markanvisningsavtalet.
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-05-27
Hanna Andersson

Kommunstyrelsen

2018.420 KS

Direktanvisning, del av Nolby 38:2
Ärendebeskrivning
AB Alingsåshem har inkommit till Alingsås kommun med en formell förfrågan om
direktanvisning av markområde som inkluderar del av fastigheten Nolby 38:2.
Markområdet som tillhör Nolby 38:2 är i gällande detaljplan utlagd som allmän platsmark /
grönyta. Genomförandetiden för detaljplanen har gått ut. AB Alingsåshem har för avsikt att
självständigt ansöka om planändring för utpekat område. Syftet med planändringen är att
möjliggöra uppförande av kompaktboende, som kännetecknas av yteffektiva byggnadsvolymer
och ger ett effektivt nyttjande av bostadsytan.
Kommunen tillämpar tre metoder för markanvisning; direktanvisning, anbudsförfarande och
markanvisningstävling. Direktanvisning kan ges när marknadens aktörer eller de kommunala
bolagen har ett markbehov och då kommunstyrelsen inte bedömer att det föreligger något
behov av anbud eller tävling. Direktanvisning kan också motiveras om en byggherre själv funnit
och föreslagit ett område för bebyggelse.
Kommunledningskontorets yttrande
Av Alingsås kommuns Bostadsförsörjningsprogram, godkänt av kommunfullmäktige den 31
maj 2017, § 130 framgår en dokumenterad bostadsbrist, samt en avsaknad av till ytan
mindre hyresrätter, främst för ungdomar och nyanlända. AB Alingsåshem i egenskap av
kommunens allmännyttiga bostadsbolag är en viktig part i kommunens arbete med
bostadsförsörjningen.
Förslaget stämmer väl överens med gällande översiktsplan, antagen av
kommunfullmäktige den 31 oktober 2018, § 182. Förslaget bedöms kunna komplettera
befintlig bebyggelse med en i övrigt underrepresenterad bostadstyp, i ett område som i
huvudsak inrymmer småhus.
Kommunledningskontoret bedömer platsen som lämplig ur ett förtätningsperspektiv.
Förslaget möjliggör att till ytan mindre lägenheter kan tillskapas i ett centrumnära läge
med goda kommunikationsmöjligheter, där infrastruktur finns utbyggd sedan tidigare.
Föreslagen byggnation tar den flacka grässlänten i anspråk och bevarar kullen med befintliga
träd. Därmed bevaras del av den grönyta som är idag är utlagd som allmän platsmark i
gällande detaljplan.
AB Alingsåshem tar självständigt initiativ till att ansöka om planändring för den del av fastigheten
som syftar till att möjliggöra byggnation, i enlighet med bifogat förslag. AB Alingsåshem
bekostar planarbetet i sin helhet.
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Kommunledningskontoret har upprättat ett förslag till markanvisningsavtal. Avtalet är
bindande under två år och innebär att AB Alingsåshem ges möjlighet att med ensamrätt,
under den tid som avtalet löper, förhandla med kommunen om överlåtelse av den del av
fastigheten som avses. Under avtalsperioden har exploatören möjlighet att pröva
ändamålsenlig detaljplanändring.
Innan detaljplanen antas, tecknas ett marköverlåtelseavtal som inrymmer köpevillkoren samt
reglerar detaljplanens genomförande. För att säkerställa att fastigheten överlåts till ett
marknadsmässigt värde, kommer Alingsås kommun att fastställa marknadsvärdet innan
överlåtelse genom oberoende värdering.

Ekonomisk bedömning
Kommunen tillgodoser sig försäljningsintäkter i samband med att detaljplanen vinner laga
kraft och överlåtelse av markytan sker.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att direktanvisa del av fastigheten Nolby 38:2 till AB Alingsåshem.
Förslag till markanvisningsavtal för del av fastigheten Nolby 38:2, godkänns med i huvudsak
det innehåll som framgår i avtalsbilaga.
Kommunstyrelsen bemyndigar tillväxtchefen att underteckna markanvisningsavtalet.

Beslutet ska skickas till
EXPL, SBN fk

Bilagor
Bilaga 1- Förfrågan avseende markanvisning
Bilaga 2- Förslag till Markanvisningsavtal

Jenny Perslow
Tillväxt- och exploateringschef

Hanna Andersson
Exploateringsingenjör
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-05-27
Hanna Andersson

Kommunstyrelsen

2018.420 KS

Jenny Perslow, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-05-27
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INTRESSENAMÄLAN – NOLBY
38:2, REV. 2019-05-23
Denna intresseanmälan ersätter tidigare inlämnad intresseanmälan för
direkttilldelning av mark på Nolby 38:2.

Kommunens styrande dokument
Av Alingsås kommuns bostadsförsörjningsprogram, antaget 31 maj 2017, §
131, framgår att: ”I kommunen finns en bostadsbrist och det saknas lediga
hyresrätter, främst för ungdomar och nyanlända.”
I flerårsstrategin 2019 - 2021, antagen 2018-12-12, § 226, lyfter Alliansen
fram behovet av en ökad byggtakt, framförallt när det gäller bostäder, vilket
ska prägla samhällsbyggnadsnämndens löpande arbete under planperioden.
Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att särskilt fokusera på mindre
hyreslägenheter.
I de ägardirektiv som beslutades av kommunfullmäktige den 29 nov, 2017
framgår att:
Bolaget (AB Alingsåshem) ska
• erbjuda kommuninvånarna ett attraktivt, tryggt och trivsamt boende
• erbjuda ett varierat och spännande utbud av bostäder och bostadskomplement
• bidra till tillgänglighet för alla samt integration
• bidra till att planering och byggande i kommunen anpassas till efterfrågan. Bolagets
verksamhet ska aktivt medverka till att kommunens vision kan förverkligas.
Alingsåshem satsar på kompaktboenden
AB Alingsåshem vill svara på behovet av smålägenheter genom att uppföra sex
huskroppar inom Alingsås tätort samt i de norra och södra kommundelarna som
sammanlagt bedöms tillföra ca 150 lägenheter till kommunens utbud. Lägenheterna som
avses att uppföras är vad som kallas kompaktboenden, och kännetecknas av yteffektiva
byggnadsvolymer, utan vinklar och vrår, som ger ett effektivt nyttjande av bostadsytan.
Det möjliggör kompakta bostäder, där all funktionalitet ryms i ytmässigt relativt små
lägenheter. Konceptet innefattar främst 2:or och 3:or, men kan också inkludera 1:or och
4:or. Flertalet lägenheter blir väl lämpade för ungdomsboende, men ska inte begränsas
till endast denna målgrupp.
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Tänkt byggnation
Etableringen av småbostäder på Skolgatan ingår i denna satsning. I bedömningen av
lämpliga platser har bl.a. närhet till centrumfunktioner och kollektivtrafik bedömts som
angelägna faktorer. Att placeringen berikar befintlig bebyggelse, såväl ur ett rumsligt
som ett socialt perspektiv, har också bedömts som viktigt.
Den dominerande upplåtelseformen i närområdet är småhus med äganderätt.
Förtätningsförslaget kommer att berika och komplettera den befintliga bebyggelsen med
en i övrigt underrepresenterad bostadstyp i området, och på så sätt verka för en ökad
integration. Förslaget stämmer väl med kommunens långsiktiga strävan som i
bostadsförsörjnings-programmet beskrivs som ”… att i alla orter och alla delar av staden
ska kunna erbjuda ett variationsrikt och integrerat boende. Strävan är att boendet skall
passa olika skeden i livet och att det ska finnas boenden i olika prisklasser,
upplåtelseformer och storlekar.”
Byggrättens storlek får prövas i ett kommande detaljplanearbete, men önskemålet är att
byggnaden uppförs i två plan. Fasadmaterial och takform ska anpassas till omgivningen.

Exempelbild, exteriör
Ur ett ekologiskt hållbarhetsperspektiv uppförs byggnaden med god energiklass. Om
möjligt utrustas taket med solceller. För ett hållbart nyttjande uppförs byggnaderna med
fokus på hög tillgänglighet. Marken gestaltas med stor omsorg av en landskapsarkitekt.
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Planlösning för planerad byggnation
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Situationsplan, exempel

Den föreslagna placeringen av kompaktboenden tar den flacka grässlänten i anspråk och
bevarar kullen med uppvuxna träd, se illustration ovan. Observera dock att illustrationen
ovan endast är ett exempel. I framtagandet av detaljplanen kan en annan placering
bedömas som mer lämplig.
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Mellan å ena sidan Alingsås kommun (org.nr 212000-1553), 441 81 Alingsås, nedan kallad
kommunen, och å andra sidan AB Alingsåshem (org.nr 556401-2374), nedan kallad
exploatören, träffas följande.

MARKANVISNINGSAVTAL
1. SYFTE OCH BAKGRUND
Detta markanvisningsavtal syftar till att ge exploatören ensamrätt att, under en begränsad tid
förhandla med kommunen om förvärv av del av fastigheten Nolby 38:2 enligt nedanstående
villkor.
1.1 Bakgrund
Exploatören har inkommit till kommunen med en formell förfrågan om att förvärva del av
fastigheten Nolby 38:2.
AB Alingsåshem har för avsikt att självständigt ansöka om planändring för utpekat område.
Syftet med planändringen är att möjliggöra byggnation i enlighet med bifogat förslag.
Markanvisningsavtalet garanterar inte att AB Alingsåshem tilldelas beslut om positivt
planbesked. Detta prövas genom separat beslut i Samhällsbyggnadsnämnden.
2. MARKANVISNING
Kommunen anvisar till exploatören, del av fastigheten Nolby 38:2, som framgår av bifogad
kartbilaga. Denna markanvisning innebär att exploatören , inom nedan angiven tidsperiod, ges
ensamrätt att förhandla med kommunen om överlåtelse av den del av fastigheten som avses.
2.1 Markanvisningens omfattning
Kommunen äger hela fastigheten som området omfattas av.
2.2 Utnyttjande av markanvisning
Markanvisningen gäller från den tidpunkt då kommunstyrelsens beslut om att godkänna detta
markanvisningssavtal har vunnit laga kraft. Avtalet gäller för en tid om två år från och med
detta avtals undertecknande och då markanvisningsavgiften har inbetalts till kommunen.
Exploatören skall senast inom 1 månad innan avtalets utgång meddela kommunen om
exploatören önskar utnyttja markanvisningen. Meddelandet sker skriftligen och skall ställas
till Alingsås kommun, exploateringsavdelningen.
Om planarbetet avbryts under planprocessen till följd av beslut av kommunen ger detta inte
exploatören någon rätt till ny markanvisning.
Förlängning av detta avtal kan medges;
- om förseningen beror på att detaljplanen överklagas eller överprövas av högre instans.
- om kommunens handläggning av olika skäl fördröjer planprocessen.
- om bolaget anger sakliga skäl för att få förlängning av avtalet.
2.3 Köpeskilling
Vid försäljning av marken skall köpeskillingen baseras på den maximala byggrättens
omfattning som tillåts i tillkommande ändring av detaljplanen. Värdering av markpriset skall
ske utav oberoende auktoriserad värderare, vilken handlas upp av kommunen.
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2.4 Markanvisningsavgift
Exploatören betalar en årlig markanvisningsavgift om 25 000 kr till kommunen. Den första
fakturerade avgiften baseras på antal hela månader x 1/12 av årsbeloppet som är kvarvarande
mellan detta avtals giltighet och 2019-12-31. Markanvisningsavgiften skall därefter betalas
mot faktura från kommunen och erläggs årsvis i förskott.
Markanvisningsavgiften avräknas inte mot köpeskillingen vid ingånget marköverlåtelseavtal.
Om markanvisningen avträdes eller avtalstiden löper ut utan att ersättas med
marköverlåtelseavtal återbetalas inte dittills erlagda markanvisningsavgifter.
3. DETALJPLAN
Exploatören tar självständigt initiativ till att ansöka om planändringen på fastigheten.
3.1 Plankostnader
Kostnader för planarbete, inklusive utredningar samt tillhörande planarbete, skall i sin helhet
betalas av exploatören i enlighet med ingånget planavtal.
3.2 Tilltäde under planarbete
Tillträde kan genom separat skriftlig överenskommelse med kommunen medges i de fall då
erforderliga undersökningar, som berör planarbetet och som exploatören i samråd med
kommunen, anser vara motiverade.
4. MARKÖVERLÅTELSE
Kommunen skall till exploatören, om markanvisningen så önskas utnyttjas med äganderätt,
överlåta bestämd fastighet.
Parterna skall teckna ett marköverlåtelseavtal som reglerar överlåtelse av mark när
detaljplanearbetet hunnit så långt att parterna tillsammans anser att ett sådant kan tecknas,
dock senast innan detaljplanen antas. Marköverlåtelseavtalet kan också komma att, om behov
finnes, reglera genomförandrefrågor i detaljplanen.
4.1 Bygg- och anläggningskostnader
Exploatören skall svara för och bekosta samtliga bygg- och anläggningsåtgärder inom
området, inklusive anpassning mot angränsande allmän plats.
5. ÖVERLÅTELSE AV AVTAL
Exploatören äger inte rätt att överlåta detta avtal utan skriftligt medgivande från behörig
kommunal instans. Detta gäller även överlåtelse till närstående bolag.
6. MARKANVISNINGSAVTALETS GILTIGHET
Detta markanvisningssavtal är giltigt under förutsättning av att kommunstyrelsen godkänner
avtalet genom beslut som vinner laga kraft samt att det är undertecknat av båda parter.
Markanvisningsavtalet i sin helhet, upphör att gälla när ett marköverlåtelseavtal undertecknats
av parterna.
Detta avtal är till alla delar förfallet om;
- marköverlåtelseavtal inte tecknats mellan kommunen och exploatören senast det datum
markanvisningen gäller till.
- planarbetet avbrutits.
- förlängning av avtalet inte begärts eller att förlängning inte medgivits.
- om exploatören underlåter att erlägga markanvisningsavgiften i överensstämmelse med detta
avtal.
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Om exploatören och kommunen inte kommer överens om formerna och villkoren för
marköverlåtelsen äger kommunen rätt att återta markanvisningen utan någon rätt till
ersättning till exploatören.
_______________________________________________

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna har tagit var sitt.
Alingsås 2019-_______________

Alingsås 2019-_______________

för Alingsås kommun

för AB Alingsåshem

________________________________

______________________________________

Jenny Perslow, tillväxtchef

Lars Mauritzson, VD

Bilagor:
Bilaga 1, Karta över del av Nolby 38:2
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2019-06-05

§ 110 2019.345 KS

Intresseanmälan - Direktanvisning, del av Stadsskogen 2:151
Ärendebeskrivning
Axeby bostad AB har inkommit till Alingsås kommun med en formell förfrågan om
direktanvisning av markområde som inkluderar del av fastigheten Stadsskogen 2:151.
Markytan omfattas av ca 4200 kvm och är i gällande detaljplan utlagd som i huvudsak
parkeringsändamål. Genomförandetiden för detaljplanen har gått ut.
Axeby bostad AB har för avsikt att självständigt ansöka om planändring för utpekat område.
Syftet med planändringen är att möjliggöra uppförande av byggnad för bostadsändamål i
enlighet med bifogat förslag.
Kommunen tillämpar tre metoder för markanvisning; direktanvisning, anbudsförfarande och
markanvisningstävling. Direktanvisning kan ges när marknadens aktörer eller de kommunala
bolagen har ett markbehov och då kommunstyrelsen inte bedömer att det föreligger något
behov av anbud eller tävling. Direktanvisning kan också motiveras om en byggherre själv
funnit och föreslagit ett område för bebyggelse.

Beredning

Kommunledningskontoret har i skrivelse den 27 maj 2019 lämnat följande yttrande:
Aktuellt område är geografiskt beläget i stadsmässig och naturnära miljö, i anslutning till
Stadsskogens nordöstra del. Området gränsar i öster mot Hambogatan där tomten har sin
tillfartsväg, samt naturmark i söder. Stadsdelen som sådan inrymmer i huvudsak bostäder
med en variation av upplåtelseformer och visst inslag av verksamhetslokaler.

Av förslaget framgår hur Axeby bostad AB avser att ta tillvara platsens potential, som idag
inte utnyttjas för det ändamål som anges i detaljplanen och där genomförandetiden sedan en
tid har gått ut. Förslaget visar hur exploatören på ett varsamt sätt avser att tillskapa ett tiotal
bostäder, som anpassas till omgivande grönytor och den i övrigt arkitektoniska gestaltningen
i området.

Axeby bostad AB tar självständigt initiativ till att ansöka om planändring för den del av
fastigheten som syftar till att möjliggöra byggnation i enlighet med bifogat förslag. Axeby
bostad AB bekostar planarbetet i sin helhet.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2019-06-05

AU § 110, forts
Kommunledningskontoret avser att teckna ett markanvisningsavtal med Axeby bostad AB
när beslut om markanvisning har tagits. Avtalet innebär att Axeby bostad AB ges möjlighet
att med ensamrätt, under den tid som avtalet löper, förhandla med kommunen om
överlåtelse av den del av fastigheten som avses. Under avtalsperioden har exploatören
möjlighet att pröva ändamålsenlig detaljplanändring.

Innan detaljplanen antas, tecknas ett marköverlåtelseavtal som inrymmer köpevillkoren samt
reglerar detaljplanens genomförande. För att säkerställa att fastigheten överlåts till ett
marknadsmässigt värde, kommer Alingsås kommun innan överlåtelse att genom oberoende
värdering fastställa marknadsvärdet.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
1. Kommunstyrelsen beslutar att direktanvisa del av Stadsskogen 2:151 till Axeby bostad AB.
2. Kommunstyrelsen bemyndigar tillväxtchef att underteckna markanvisningsavtal med
Axeby bostad AB för del av Stadsskogen 2:151.

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-05-27
Hanna Andersson

Kommunstyrelsen

2019.345 KS

Direktanvisning, del av Stadsskogen 2:151
Ärendebeskrivning
Axeby bostad AB har inkommit till Alingsås kommun med en formell förfrågan om
direktanvisning av markområde som inkluderar del av fastigheten Stadsskogen 2:151. Markytan
omfattas av ca 4200 kvm och är i gällande detaljplan utlagd som i huvudsak
parkeringsändamål. Genomförandetiden för detaljplanen har gått ut.
Axeby bostad AB har för avsikt att självständigt ansöka om planändring för utpekat område.
Syftet med planändringen är att möjliggöra uppförande av byggnad för bostadsändamål i
enlighet med bifogat förslag.
Kommunen tillämpar tre metoder för markanvisning; direktanvisning, anbudsförfarande och
markanvisningstävling. Direktanvisning kan ges när marknadens aktörer eller de kommunala
bolagen har ett markbehov och då kommunstyrelsen inte bedömer att det föreligger något
behov av anbud eller tävling. Direktanvisning kan också motiveras om en byggherre själv funnit
och föreslagit ett område för bebyggelse.

Kommunledningskontorets yttrande
Aktuellt område är geografiskt beläget i stadsmässig och naturnära miljö, i anslutning till
Stadsskogens nordöstra del. Området gränsar i öster mot Hambogatan där tomten har sin tillfartsväg,
samt naturmark i söder. Stadsdelen som sådan inrymmer i huvudsak bostäder med en variation av
upplåtelseformer och visst inslag av verksamhetslokaler.
Av förslaget framgår hur Axeby bostad AB avser att ta tillvara platsens potential, som idag inte
utnyttjas för det ändamål som anges i detaljplanen och där genomförandetiden sedan en tid har gått
ut. Förslaget visar hur exploatören på ett varsamt sätt avser att tillskapa ett tiotal bostäder, som
anpassas till omgivande grönytor och den i övrigt arkitektoniska gestaltningen i området.
Axeby bostad AB tar självständigt initiativ till att ansöka om planändring för den del av fastigheten
som syftar till att möjliggöra byggnation i enlighet med bifogat förslag. Axeby bostad AB
bekostar planarbetet i sin helhet.
Kommunledningskontoret avser att teckna ett markanvisningsavtal med Axeby bostad AB
när beslut om markanvisning har tagits. Avtalet innebär att Axeby bostad AB ges möjlighet
att med ensamrätt, under den tid som avtalet löper, förhandla med kommunen om
överlåtelse av den del av fastigheten som avses. Under avtalsperioden har exploatören
möjlighet att pröva ändamålsenlig detaljplanändring.
Innan detaljplanen antas, tecknas ett marköverlåtelseavtal som inrymmer köpevillkoren samt
reglerar detaljplanens genomförande. För att säkerställa att fastigheten överlåts till ett
marknadsmässigt värde, kommer Alingsås kommun innan överlåtelse att genom oberoende
värdering fastställa marknadsvärdet.
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Ekonomisk bedömning
Kommunen tillgodoser sig försäljningsintäkter i samband med att detaljplanen vinner laga
kraft och överlåtelse av markytan sker.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att direktanvisa del av Stadsskogen 2:151 till Axeby bostad AB.
Kommunstyrelsen bemyndigar tillväxtchef att underteckna markanvisningsavtal med Axeby
bostad AB för del av Stadsskogen 2:151.

Beslutet ska skickas till
EXPL, SBN fk

Bilagor
Bilaga 1 – förfrågan avseende markanvisning

Jenny Perslow
Tillväxt- och exploateringschef

Hanna Andersson
Exploateringsingenjör

Jenny Perslow, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-05-27
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Parkvillan
Hambogatan, Alingsås
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Parkvillan
Hambogatan, Alingsås

Vi har länge tittat på den obebyggda markytan som kommunen äger i korsningen
Hedvigsbergsvägen/Kavlåsvägen/Stadsskogsgatan och vi finner den mycket attraktiv.
Vi vill härmed framföra vår önskan om:
- Planbesked
- Markanvisningsavtal
- Plan-/exploateringsavtal
för att förhoppningsvis kunna bebygga den med en attraktiv Parkvilla i tre plan med hiss
och 12 välplanerade bostäder i storlek 3-5 rok 65-100 m2 BOA med generösa uteplatser
och balkonger i fina lägen.
Häri följer beskrivning av hur byggnation skulle kunna gestaltas.
Henrik Persson Hvarfner
Samhälls- och bostadsutveckling
0727-252900 henrik@axeby.se
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• Axeby Bostad AB drivs av Henrik Persson Hvarfner, arkitekt och byggare med 25
års erfarenhet av samhälls- och bostadsutveckling i Sverige.
• Bakgrund:
• Arkitektkontor 1992-1998 – bostäder, restauranger, hotell, mm.
• Startade och drev Alingsås Trähus 1998-2008. Ca 200 nya bostäder i Alingsås. Stort
engagemang i bland annat partnerskapet Stadsskogen.
• Peab utvecklingschef och regionchef Peab Småhus rikstäckande 2009-2015.
• Göteborgs kommun som stadsutvecklingschef Älvstaden 2016-2017.
• Produktionschef för Bygga Bostäder 2017-2018.
• Egen verksamhet i Axeby Bostad 2018 och framåt, med basen i Alingsås.

• Vi utvecklar boendekoncept med omsorg om detaljerna.
• Vi balanserar kvalitet, funktion och design och tar oss an småskaliga projekt från
minsta bostadsrättsförening till koncept med specifik inriktning.
• Med hänsyn till platsen, dess natur och omgivande bebyggelse gestaltar och
bygger vi våra bostäder.
• Vi vill driva en positiv samhällsutveckling och skapa trygg och stolt hemkänsla.
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Parkvillan, Hambogatan, Alingsås
• Ca 1000 m2 BOA fördelat på 12 lägenheter
• 3-5 rum och kök 65-100 m2 BOA
• Generösa balkonger och uteplatser i fina
lägen
• 14 bilplatser varav 6 platser i carport
• Bilpool och elcyklar utgör en självklar del av
livsstilen
• Fossilfri (sol, vind och vatten) energieffektiv
uppvärmning ca 40 kWh/m2
• Gemensam miniverkstad i ”hemmagaraget”
• Möjlighet att bo kvar och trivas länge
• Vacker herrgårdsliknande entré från
Hambogatan i Alingsås trähustradition.
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Markytan är ca 60x70 m
och gränsar i väster mot
korsningen
Hedvigsbergsvägen/
Kavlåsvägen/
Stadsskogsgatan.
Föreslagen tomtbildning
är ca 40x50 m och
gränsar mot
Hambovägen i öster
samt naturmarken i
söder. Därmed lämnas
en ridå av grönska mot
norr, väster och söder, så
att Parkvillan naturligt
omges av stora träd och
den vackra kullen i söder.
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Parkvillan med två flyglarSidasom
ramar in entrén mot Hambogatan
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Intryck
av fasad nordost mot Hambogatan

av 198
4 rokSida
87187m2
plan 1 med egen trädgårdstäppa

av 198
4 rokSida
87188m2
plan 1 med egen trädgårdstäppa

Sida 189 av 198
Vy från väster i kvällssol
– bildexempel från Ingareds Höjd

Följande sidor innehåller referensprojekt ur egen verksamhet och på uppdrag av andra.
1998-2008 – 200 bostäder
ALINGSÅS TRÄHUS

VÄSTSVERIGE
NYPRODUKTION
RITADE FÖR VARJE KUND
LÖSVIRKE
EGNA HANTVERKARE
TOTALENTREPRENAD
FAST PRIS
KRÄVANDE BESTÄLLARE
Henrik Persson Hvarfner
Alingsås – Stockholm
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Rådmanskulle Stadsskogen Alingsås
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Peab Småhus
STANDARDISERING
SVERIGE
INDUSTRIELL PRODUKTION
NORMALINKOMSTTAGARE
MILJÖ
ÄGANDERÄTTER / BRF
REPETIVITET
KUNDNYTTA

Henrik Persson Hvarfner
Alingsås – Stockholm
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BOLYFTET - Peab
HÅLLBAR UPPRUSTNING
REKORDÅRENS BOSTÄDER
900 000 LÄGENHETER
450 000 SMÅHUS
¼ AV SVERIGES BOSTÄDER

Henrik Persson Hvarfner
Alingsås – Stockholm
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Brf Sjöutsikten Stadsskogen Alingsås – 26 lgh – uppdrag av Peab
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VALLASTADEN LINKÖPING
På uppdrag av Peab
130 LGH
- 70 HYRESRÄTTER
- 60 BOSTADSRÄTTER
- 10 LOKALER
- FELLESHUS
arkitekt: Jens Dahlkild mfl
Engstrand och Speek

Henrik Persson Hvarfner
Alingsås – Stockholm
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ÄLVSTADEN GÖTEBORG
25 000 BOSTÄDER
45 000 ARBETSPLATSER
INVESTERING 1 000 MILJARDER

LINDHOLMEN
FRIHAMNEN
BACKAPLAN
RINGÖN

GULLBERGSVASS
NORRA CENTRALEN
SKEPPSBRON
MASTHUGGSKAJEN

ÄLVSTRANDEN UTVECKLING
SAMORDNING
- BYGGHERRAR
- KONSULTER
- FÖRVALTNINGAR
- TJÄNSTEMÄN / POLITIKER
MARKUTVECKLING
DETALJPLANERING
EXPLOATERING INFRA
PROJEKTEKONOMI

Henrik Persson Hvarfner
Alingsås – Stockholm
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Ängshusen – 17 radhus – Ingaredspromenaden – Byggspecialisten – Alingsås
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Parkvillorna – 39 lägenheter i tre olika hus – Ingareds Höjd – Alingsås
NU: EGNA PROJEKT
ALINGSÅS, M FL
MELLANSTOR SKALA
PARKVILLORNA

Vi är gärna med framöver
för att driva hållbar
utveckling av attraktiva
miljöer.
Henrik Persson Hvarfner
Alingsås – Stockholm
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