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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-03-01
Henrik Larsson

Kommunstyrelsen

2019.132 KS

Förändrad barnomsorgstaxa
Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 18 december 2018 § 110
att föreslå kommunfullmäktige att fastställa höjda avgiftsnivåer och höja avgiften för förskola
och pedagogisk omsorg (1-5 år) från och med 1 januari 2019 eller så snart det går.
Förvaltningens yttrande
Kommunledningskontoret har tagit del av barn- och ungdomsnämndens beslut och gör
följande bedömning. Nuvarande barnomsorgstaxa för Alingsås kommun innebär en
differentierad avgiftsnivå utifrån tre olika tidsintervall.
Som underlag till barn- och ungdomsnämndens beslut har en jämförelse med övriga
kommuner inom Göteborgsregionen genomförts. I jämförelsen framgår att Alingsås kommun
är den enda kommunen som har tre olika avgiftsnivåer som varierar utifrån vistelsetid. Av
totalt 13 kommuner tillämpar 10 av kommunerna enbart en avgiftsnivå och differentierar
därmed inte utifrån vistelsetid. En följd av detta är att Alingsås vid en jämförelse har en av de
lägre finansieringsgraderna.
Föreslagen taxa innebär att Alingsås kommun övergår från tre olika nivåer för vistelsetid till
en nivå, vilket ligger i linje med majoriteten av kommunerna inom Göteborgsregionen.

Ekonomisk bedömning
Barn- och ungdomsförvaltningen har beräknat effekten av föreslagen förändring till 700 tkr
för 2019 om avgifterna träder i kraft från och med 1 juni 2019. Effekten på helår beräknas till
1 500 tkr.
Förslag till beslut
Förändrad barnomsorgstaxa godkänns och träder i kraft 1 juni 2019.

Beslutet ska skickas till
BUN

Simon Lindau
Tf Ekonomichef

Henrik Larsson
Controller

Simon Lindau, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-03-01
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Inledning och bakgrund
Verksamhetsbeskrivning och nuläge
Alingsås kommun har idag ett avgiftssystem med avgiftsnivåer för
förskola/familjedaghem i tre tim-intervaller, samt att avgiften reduceras för barn 2
och barn 3 i verksamheten i enlighet med reglerna för maxtaxan. Detta innebär att
avgiften för plats beräknas efter timintervall beroende av barnens schema, samt hur
många barn en vårdnadshavare har i verksamheten förskola, fritidshem och
pedagogisk omsorg.
Omvärldsbevakning
I en jämförelse mellan samtliga 13 kommuner i Göteborgsregionen är Alingsås den
enda kommunen med tre avgiftsnivåer. I 10 av de övriga kommunerna i GR är det
endast en avgiftnivå, det vill säga att det är samma avgift oavsett vistelsetid.
Alingsås kommun är en av kommunerna inom GR med de lägsta
avgiftsfinansieringsgraderna.

Uppdragsgivare
Barn- och ungdomsnämnden fattar beslut om rekommendation av taxenivåerna,
som sedan slutgiltigt beslutas av kommunfullmäktige. För att erhålla statsbidrag för
maxtaxa får taxenivån inte överstiga de satta gränserna för maxtaxan.
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Uppdrag och syfte
Syftet med att höja barnomsorgstaxan är att få samma modell som majoriteten av
kommunerna i GR-regionen, samt att öka intäkterna till kommunen. Syftet med
denna analys är att bedöma huruvida en enhetstaxa i barnomsorgen kommer få
några konsekvenser för barn, familj och verksamhet och i så fall vilka konsekvenser
detta kan vara.

Avgränsningar
Analysen berör endast Alingsås kommuns förskole- och familjedaghemsverksamhet
eftersom enhetstaxa redan praktiseras på fritidsplacering.

Metod
Det finns ett uppdrag att se över förvaltningens ekonomi. Analysen grundar sig i
omvärldsbevakning, framför allt genom dialog med övriga GR-kommuner, samt
även i de lagar och regler som reglerar rätt till vistelsetid i förskolan.

Analys av konsekvenser och risker
Konsekvens

Risk1

Åtgärdsförslag

Barn
Vistelsetiden ökar på
förskolan

Låg

Ingen åtgärd behövs

Föräldrar
Barnomsorgstaxan blir
högre för föräldrar med
vistelsetid under 35
timmar

Medel

Taxeändringen blir liten för de allra flesta.
Ju lägre familjeinkomst desto lägre blir
skillnaden. Har familjen ingen inkomst är
platsen avgiftsfri. För barn med vistelsetid
över 35 timmar blir det ingen förändring.
Ingen åtgärd behövs.

Verksamhet
Fler timmar per barn på
förskolan

Låg

Ingen åtgärd behövs

Låg

Ingen åtgärd behövs

Medarbetare
Högre arbetsbelastning
p.g.a. högre vistelsetid

1

Motivering utvecklas under rubriken ”Sammanfattning och slutsatser”
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Sammanfattning och slutsatser
Rätten till barnomsorg är tydligt reglerad i lagar och regler. Om en förälder arbetar
eller studerar så har man rätt till den tid som behövs för den
sysselsättningsgrad/studietakt man har, plus tid till och från förskolan, men inte mer.
Enda anledningen till att föräldrar skulle ha rätt att gå upp i tid i någon större
omfattning är om de skulle börja arbeta/studera mer, eller om en utredning visar att
barnet behöver mer tid på förskolan. Förskolechef har rätt att begära in
arbetstidsschema från föräldrarnas arbetsgivare om det finns misstanke om
missbruk av förskoleplaceringen. Vistelsetiden för barnen på förskolan torde därmed
inte öka, annat än marginellt. Detta kan följas upp genom jämförelse med tidigare år
och antal vistelsetimmar.
Dialog har förts med barnomsorgshandläggare i de GR-kommuner som har
enhetstaxa.
Utdrag ur protokollet från GR:s nätverk kring barnomsorgsfrågor:
”Flertalet har numera samma taxa oavsett antal timmar och har inte sett någon
större skillnad efter införandet av samma taxenivå. Kommunerna gör kontinuerliga
avstämningar av vistelsetiderna och den faktiska närvaron. Konstateras att den
faktiska närvarotiden minskar år för år.”
Barnomsorgstaxan blir högre för några föräldrar, men eftersom reglerna för
maxtaxan baserar sig på bruttoinkomsten så blir höjningen mindre ju lägre inkomst
hushållet har. Familjer som har över 35 timmar/vecka påverkas inte alls. I bilaga 2
finns exempel hur taxeändringen kan falla ut.
Som inkomst räknas det man betalar skatt för. Hushåll som endast har icke
skattepliktiga bidrag, såsom studiebidrag och studielån, kommer även
fortsättningsvis ha avgiftsfri placering.
Allmän förskola gäller från och med höstterminen det år barnet fyller tre. Det innebär
att barnet har rätt till 15 timmars avgiftsfri placering under skolans terminstid. Detta
är oförändrat vid en taxeändring. Om vistelsetiden överstiger 15 timmar/vecka så
görs ett avdrag på fakturan på 30,5%, som ska motsvara den tid barnet har rätt till
avgiftsfritt. Detta gör att påverkan av taxeändringen är ännu lägre från höstterminen
det år barnet fyller tre.

Bilagor
Bilaga 2: Exempel på hur enhetstaxa kan påverka hushåll med olika förutsättningar,
samt möjliga frågor från föräldrar och andra grupper.
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Bilaga 2
Datum:
Handläggare:
Direktnr:
E-post:

2018-11-16
Jonas Nordlander
61 66 94
jonas.nordlander@alingsas.se

Exempel på taxeförändringar vid enhetstaxa i barnomsorgen 1
Familjer med vistelsetid över 35 timmar får ingen förändring av taxan.
Familj 1: Två heltidslöner, två förskolebarn, födda 2013 och 2017.
Vistelsetid: 30 timmar/vecka:
Total inkomst: 47.000 kronor
Taxeändring: 95 kronor
Familj 2: En heltidslön, en föräldraledig. Ett förskolebarn född 2016.
Vistelsetid: 15 timmar/vecka:
Total inkomst: 40.000 kronor
Taxeändring: 240 kronor
Familj 3: En heltidslön, en föräldraledig. Ett förskolebarn född 2014.
Vistelsetid: 15 timmar/vecka:
Total inkomst: 40.000 kronor
Avgiftsfri placering
Familj 4: En förälder. Deltidslön. Två förskolebarn födda 2014 och 2017
Vistelsetid: 25 timmar/vecka
Total inkomst: 7.000 kronor
Taxeändring: 76 kronor
Familj 5: En förälder. Deltidslön. Två förskolebarn födda 2014 och 2017
Vistelsetid: 30 timmar/vecka
Total inkomst: 11.000 kronor
Taxeändring: 22 kronor
Familj 6: En förälder. Studiemedel och bostadsbidrag. Två förskolebarn.
Vistelsetid: 30 timmar/vecka
Avgiftsfri placering
Familj 7: En förälder. Föräldraledig. Ett förskolebarn född 2016
Vistelsetid: 15 timmar/vecka
Total inkomst: 5000 kronor
Taxeändring: 30 kronor
1

Baserat på 2018 års nivå på maxtaxan, 46.080 kronor
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Möjliga frågor frågor från föräldrar
Varför kostar barnomsorgen så mycket?
Det man betalar i faktura är bara en liten del av vad en barnomsorgsplats kostar. En
förskoleplats kostar i genomsnitt ca 10.000 kronor/månad för att täcka alla kostnader, så
det är egentligen väldigt billigt med barnomsorg.
Vad går pengarna till?
Förskolan får ett bidrag för varje barn på ca 10.000 kronor per månad, där fakturaavgiften
är med att betala en liten del av detta bidrag. Dessa pengar ska bland annat täcka
kostnader för personalens löner, hyra av lokaler, mat och material.
Jag har bara 12000 kronor i månaden i lön och är ensamstående. Ska jag betala så
mycket för platsen?
Förskoleavgiften är baserad på hushållets beskattningsbara inkomst före skatt. De
beräkningar som gjorts i exemplen är baserat på maxbeloppet som 2018 motsvarade en
hushållsinkomst på 46.080 kronor före skatt. Om man tjänar mindre betalar man också
mindre. Om du har ett barn i förskola betalar du max 3% av din inkomst före skatt. Om du
har ett barn i förskola och hushållets inkomst är 12.000 kr/månad betalar du med andra ord
som mest 360 kronor för din plats. Om du idag har under 25 timmar så kommer
taxeändringen för dig bli 72 kronor per månad. (0,03x12000-0,024x12000)
Vad räknas som inkomst?
Alla inkomster och bidrag som är beskattningsbara räknas som inkomst, till exempel lön
och föräldrapenning. Detta ska anges före skatt (bruttoinkomst). Studielån, studiebidrag
m.m. är inte beskattat och räknas därför som noll.
Varför ska jag betala samma kostnad för mina 20 timmar/vecka som ett barn som
går 45 timmar/vecka.
I och med maxtaxereformen 2002 så blev barnomsorgsavgiften betydligt lägre än tidigare.
Många kommuner har sedan länge valt att ha en taxa. I Göteborgsregionen har 10 av 13
kommuner redan en taxa, och två kommuner har två taxegränser. Alingsås har varit
ensam i Göteborgsregionen om att ha tre taxenivåer.
Jag har bara 15 timmar för min 4-åring. Hur påverkar detta mig?
Från och med höstterminen det år ett barn fyller 3 år så har man alltid rätt till avgiftsfri
förskola på skolans terminstid, så kallad allmän förskola. Detta kommer inte att ändras. I
Alingsås kommun har man även rätt att välja allmän förskola med lov. Då har man rätt att
även lämna under skolans lov och betalar för tiden som lovet varar. De som valt att ha
allmän förskola med lov kommer att påverkas av taxeändringen, men endast under
lovtiden.
Från och med höstterminen det år ditt barn fyller 3 så får man ett avdrag på 30,5% om
man har mer än 15 timmar/vecka. En förskoleplats för ett äldre barn kostar med andra ord
max 947 kronor2.
Läs mer om vad som gäller vid allmän förskola på vår hemsida:
https://www.alingsas.se/utbildning-barnomsorg/forskoleverksamhet/forskola/allman-forskolatre-till-femaringar

2

Baserat på 2018 års nivå på maxtaxan, 46.080 kronor
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Möjliga frågor från pedagoger, skolledare, media, etc.
Finns det inte risk att många barn går upp i tid när priset är samma oavsett
antal timmar?
Rätten till barnomsorg är tydligt reglerad i lagar och regler. Om en förälder arbetar
eller studerar så har man rätt till den tid som behövs för den
sysselsättningsgrad/studietakt man har, plus tid till och från förskolan, men inte mer. Enda
anledningen till att föräldrar skulle ha rätt att gå upp i tid i någon större omfattning är om
de skulle börja arbeta/studera mer, eller om en utredning visar att barnet behöver mer tid
på förskolan.
Vissa som i dagsläget ligger på gränsen mellan två taxenivåer kanske går upp lite i tid för
att inte behöva stressa, men detta borde vara marginellt.
1-2-åringar har även rätt till 15 timmar/vecka vid föräldrars arbetslöshet, eller
föräldraledighet för syskon. Från höstterminen det år barnet fyller 3 år har man alltid rätt
till allmän förskola 15 timmar/vecka, oavsett omständigheter.
Kommer taxeändringen påverka resurstilldelningen till verksamheterna?
Frågan om taxenivån och resurstilldelningen är två separata frågor. Det kan hända att
även modellen för resurstilldelning ses över, men det finns inget bestämt.
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-03-01
Peter Öfverström

Kommunstyrelsen

2019.168 KS

Revidering ägardirektiv Alingsås Energi Nät AB
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige antog den 12 december 2018 (§ 226) flerårsstrategi för Alingsås
kommun 2019-2021 med tillhörande investeringsbudget för 2019-2023. I antagen
flerårsstrategi framgår att för att öka andelen förnybar energi i Alingsås kommun
kommer det göras ett tillägg i ägardirektiven för Alingsås Energi Nät AB i syfte att öka
antalet laddstolpar för elfordon i hela kommunen.

Förvaltningens yttrande

AB Alingsås Rådhus bereder enligt Alingsås kommuns företagspolicy ärenden
avseende dotterbolagens ägardirektiv och har tagit fram förslag på förändrat
ägardirektiv. AB Alingsås Rådhus har berett ärendet och styrelsen beslutade på
styrelsemöte den 27 februari 2019, § 6, att godkänna förslaget till nytt ägardirektiv. I
förslaget till reviderat ägardirektiv för Alingsås Energi Nät AB är följande lydelse ett
tillägg till ändamålen med verksamheten: ”Bolaget ska verka för en fortsatt utbyggnad
av laddinfrastruktur i kommunen.”
Då ändringen i ägardirektivet inte är av principiell art, görs bedömningen att
kommunstyrelsen kan godkänna det reviderade ägardirektivet.
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär ingen omedelbar kostnad för kommunen. Bolaget kommer att inför
kommande investering behöva se över finansieringsbehov.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Ägardirektiv för Alingsås Energi Nät AB godkänns.

Bilaga
Ägardirektiv för Alingsås Energi Nät AB
Beslutet ska skickas till
Alingsås Energi AB, Alingsås Energi Nät AB, Klk-ek
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Simon Lindau
Tf ekonomichef

Peter Öfverström
Koncernredovisningschef

Simon Lindau, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-03-01
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AB Alingsås Rådhus Styrelse
Protokoll
2019-02-27

§ 6 2019.003 ABAR

Förändring av ägardirektiv för Alingsås Energi Nät AB - Laddstolpar
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog den 12 december 2018, § 226 flerårsstrategi för Alingsås kommun
2019-2021 med tillhörande investeringsbudget för 2019-2023. I antagen flerårsstrategi
framgår att för att öka andelen förnybar energi i Alingsås kommun kommer det göras ett
tillägg i ägardirektiven för Alingsås Energi Nät AB i syfte att öka antalet laddstolpar för
elfordon i hela kommunen.
Beredning
VD har i skrivelse den 22 februari 2019 framfört följande:
AB Alingsås Rådhus bereder enligt Alingsås kommuns företagspolicy ärenden avseende
dotterbolagens ägardirektiv och har tagit fram förslag på förändrat ägardirektiv. I förslaget till
reviderat ägardirektiv för Alingsås Energi Nät AB är följande lydelse ett tillägg till ändamålen
med verksamheten: ”Bolaget ska verka för en fortsatt utbyggnad av laddinfrastruktur i
kommunen.”
Då ändringen i ägardirektivet inte är av principiell art, görs bedömningen att
kommunstyrelsen kan godkänna det reviderade ägardirektivet.
Beslut
Styrelsens beslut:
Styrelsen i AB Alingsås Rådhus föreslår kommunstyrelsen att godkänna ägardirektiv för
Alingsås Energi Nät AB.
Expedieras till
KS, Alingsås Energi AB, Alingsås Energi Nät AB, Klk-ek

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sida
Sida16
1 av
av122

Utdragsbestyrkande
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ALINGSÅS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

Ägardirektiv för Alingsås Energi Nät AB
Detta ägardirektiv avser Alingsås Energi Nät AB, (org.nr. 556402-5905),
Godkänd av kommunfullmäktige den XX.
Fastställt av bolagsstämman den XX.

1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet
Alingsås Energi Nät AB är en organisatorisk enhet i kommunens verksamhet och
således underordnat kommunfullmäktige i Alingsås kommun. Bolaget ska följa den
företagspolicy som fullmäktige har antagit för de kommunala bolagen.
Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets
förhållande till kommunen genom:
a) bolagsordning
b) företagspolicy
c) ägardirektiv utfärdade av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller
AB Alingsås Rådhus
d) avtal som kan finnas mellan kommunen och bolaget.
AB Alingsås Rådhus äger samtliga aktier i bolaget.

2. Kommunens direktivrätt
Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv, såvida
dessa inte strider mot bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i lag eller annan
författning, exempelvis aktiebolagslagen och offentlighets- och sekretesslagen.
Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen.

Ägardirektiv för Alingsås Energi Nät AB (556402-5905)
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3. Kommunens ledningsfunktion
Bolaget står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget i enlighet med vad
som anges i kommunstyrelsens reglemente. Ledningsfunktionen har i kommunen även
förtydligats med en särskild företagspolicy.
Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i
övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna kommunstyrelsen
den information om verksamheten som den begär. Den närmare omfattningen av
informationen fastställs i samråd med bolagets styrelse.
Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen har att
fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

4. Sekretess
Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift till
ägaren får uppgiften uteslutas. Bolaget ska i så fall uppge att strykning/utelämnande
skett.

5. Ändamålet med verksamheten
Föremålet för bolagets verksamhet anges i bolagsordningen för bolaget. Bolaget får ej
bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen. Bolaget får ej heller
bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen.
Bolaget ska driva och utveckla infrastruktur för elnät, fjärrvärme och elektroniskt
kommunikation samt bedriva till rörelsen anknytande tjänster. Elnät innebär
nätverksamhet enligt 1 kap. 4 § Ellagen (1997:857). Verksamheten för elektronisk
kommunikation är avsedd att tillgodose kommunens behov hos dess medlemmar
och/eller företag.
Verksamheten ska, med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprinciper,
bedrivas efter affärsmässiga principer i ett långsiktigt och ekonomiskt, socialt och
ekologiskt hållbart perspektiv. Bolaget ska ta aktiv del i, och bidra till att skapa
förutsättningar för, utvecklingen av Alingsås i syfte att uppnå kommunens vision.

Kunder/marknad
Alingsås Energi Nät AB har sin huvudsakliga marknad inom Alingsås tätort.

Ägardirektiv för Alingsås Energi Nät AB (556402-5905)

Sida 18 av 22

3(6)

5. Ändamålet med verksamheten, forts

Verksamhet/utveckling
Alingsås Energi Nät AB ska vara ett föredöme i att ha helhetssyn på frågor rörande
kvalitet, arbetsmiljö, miljö och ekonomi i verksamheten. Verksamheten ska sätta
kunden i fokus genom en hög servicenivå, hög leveranssäkerhet och skäliga priser.
Bolaget ska tillsammans med kunder, samarbetspartners och kommunkoncernen i
övrigt utveckla och ansvara för helhetslösningar som bidrar till kundernas och ortens
utveckling. Bolaget ska verka för en fortsatt utbyggnad av laddinfrastruktur i
kommunen.
Alingsås Energi Nät AB ska utöva ägarstyrning av dotterbolaget Alingsås Energi AB
inom ramen för kommunfullmäktiges direktiv.

6. Ekonomiska mål samt finansiering
Soliditet
Soliditeten i Alingsås Energi Nät AB koncernen ska som långsiktigt riktvärde uppgå till
40 procent. Vid en långsiktig marknadsmässig soliditet understigande 40 procent ska
styrelsen ha en plan för att inom en treårsperiod uppnå normal nivå.

Avkastningskrav
Alingsås Energi Nät AB koncernen ska arbeta med ett avkastningskrav på totalt
kapital motsvarande 4 procent. Avkastning på totalt kapital definieras som
rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med totalt kapital (balansomslutning).

Koncernbidrag
Alingsås Energi Nät AB ska, i den mån resultatet medger, lämna koncernbidrag till
AB Alingsås Rådhus. Koncernbidragets storlek fastställs av styrelsen för AB Alingsås
Rådhus i samråd med styrelsen för Alingsås Energi Nät AB.

Upplåning
Upplåning sker enligt Finansriktlinjer för Alingsås kommunkoncern som har antagits av
kommunfullmäktige.
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7. Information och ägardialog
Samordning/process
Bolagets verksamhet ska utgå från kommunens vision, övergripande mål och
strategisk inriktning.
Bolagets verksamhet ska aktivt samordnas och samverka med övriga bolag i
koncernen samt med den verksamhet som bedrivs i förvaltningsform. Bolaget ska
medverka i detta arbete.
Styrprinciper för budget, verksamhetsplanering och uppföljning ska anpassas till
kommunens styrprocess.
Ägaren ska fortlöpande hållas informerad av bolaget om dess verksamhet. Bolaget ska
initiera möten med kommunen om omständigheterna så påkallar.
Kommunstyrelsen ska utan dröjsmål få del av




protokoll från bolagsstämma
protokoll från styrelsesammanträde
bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport från
lekmannarevisor.

Bolagets styrelse, VD och andra nyckelpersoner i bolaget ska delta vid möte med
företrädare för kommunen minst två gånger per år (ägardialog).

Demokrati
Uppfyllande av ägardirektiv ska rapporteras till kommunstyrelsen och till
kommunfullmäktige i samband med delårsbokslut och årsbokslut.

Facklig representation
Den fackliga representationen i styrelsen ska ske genom en avtalsuppgörelse
innebärande närvarorätt, yttranderätt, förslagsrätt och reservationsrätt men inte rösträtt.
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8. Redovisning till koncernen
Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga
för upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt lag (1997:614) om
kommunal redovisning. Bolaget ska upprätta avstämt delårsbokslut per den 31 augusti
och årsbokslut per den 31 december. Boksluten ska lämnas till
kommunledningskontoret som underlag till den sammanställda redovisningen för hela
Alingsås kommunkoncern enligt de inlämningstider som kommunledningskontoret
fastställer.
Bolaget ska till boksluten upprätta en förvaltningsberättelse som underlag till
delårsrapport och årsredovisning för Alingsås kommun. Bolaget ska därvid
uppmärksamma ägarkommunen på viktigare omständigheter och förändringar som kan
inverka på bolagets verksamhet. Kommunledningskontoret utfärdar närmare
instruktioner om förvaltningsberättelsens innehåll, utöver det som är reglerat i lag.
Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga
för upprättande av kommunens budget.
Bolaget ska årligen fastställa och inkomma med en budget för nästkommande
räkenskapsår samt en plan för efterföljande två år innefattande resultat- och
balansräkning, kassaflöde samt investeringsplaner (kort- och långsiktiga) samt
kommande behov av upplåning. Bolaget ska även inkomma med 5-åriga
investeringsplaner samt kommande behov av upplåning avseende närmaste fem år.
Investeringsplanerna ska inkludera beskrivningar av planerade investeringar.
Nämnda budget och planer ska tillställas kommunledningskontoret enligt
inlämningstider som kommunledningskontoret fastställer.

9. Förvaltningsberättelsen
Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen
stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i
bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och ramarna med densamma.
Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för kommunstyrelsens
uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 1 a §§ kommunallagen samt till
lekmannarevisorns granskning.
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10. Granskningsrapporten
Bolagets lekmannarevisorer ska årligen i sin granskningsrapport yttra sig om huruvida
bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i
bolagsordningen och i detta ägardirektiv, samt de kommunala befogenheter som utgör
ram för verksamheten.
Om lekmannarevisorerna inom ramen för sin granskning finner brister i de avseenden
som anges i första stycket ska lekmannarevisorerna löpande kommunicera sina
iakttagelser med kommunstyrelsen.

11. Fullmäktiges ställningstagande
Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i
verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.
Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i bolaget fattas av bolagsstämman. En
fråga som faller utanför uppräkningen i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan
fråga som kräver ställningstagande enligt denna punkt. Uppstår tveksamhet huruvida
ställningstagande krävs, ska bolaget samråda med kommunstyrelsen.

12. Taxa för begäran om utlämnande av allmänna handlingar
Bolaget ska tillämpa den för Alingsås kommuns gällande taxan för
begäran om utlämnade av allmänna handlingar.

13. Arkivreglemente
Kommunens arkivreglemente ska gälla för bolaget i tillämpliga delar.
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