Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
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§ 217 2018.464 KS

Ansökningar om medel från det tillfälliga statsbidraget avseende
ensamkommande i Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
Regeringen och Vänsterpartiet föreslog i höständringsbudgeten år 2017 att 195 miljoner
kronor skulle avsättas i budgetpropositionen för år 2018 avseende extra statsbidrag. Det
extra statsbidraget syftade till att underlätta för kommunerna att låta ensamkommande barn
som hinner fylla 18 år under asylprocessen bo kvar i kommunen.
Alingsås kommuns del av statsbidraget uppgick till 1,1 mnkr år 2018.
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 innebär att bidrag får användas till boende och
kringkostnader som är direkt förenade med boende.
Kommunstyrelsen beslutade den 15 oktober 2018, § 182, att Equmeniakyrkan beviljades ett
belopp om maximalt 36 tkr under förutsättning att kommunstyrelsen erhåller och godkänner
efterfrågade underlag. Vidare beslutade kommunstyrelsen att Volontärföreningen Goda
Krafter i Alingsås beviljades ett belopp om maximalt 1 064 tkr under förutsättning att
kommunstyrelsen erhåller och godkänner efterfrågade underlag. Föreningarna uppmanades
att inkomma med underlag senast den 31 oktober 2018. Ingen utbetalning kommer ske innan
kommunstyrelsen godkänt efterfrågade underlag och beslutet vunnit laga kraft.
Equmeniakyrkan har inkommit med ett hyresavtal som underlag för sin ansökan.
Hyresvärden är Equmeniakyrkan och hyresgästen är Volontärföreningen Goda Krafter,
Alingsås. Hyresavtalet gäller från den 8 januari 2018 och sträcker sig till den sista december
2018. Det framgår av hyresavtalet att hyresvärden söker bidrag från Alingsås kommun för
kallhyran som uppgår till 3 000 kr/månad. Hyresgästen ska enligt hyresavtalet ersätta
hyresvärden med 800 kr/månad för förbrukning av el och vvs.
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Volontärföreningen Goda Krafter i Alingsås har likväl inkommit med underlag till sin ansökan.
Underlagen består av hyreskontrakt mellan Goda Krafter i Alingsås och Hjälmareds
Folkhögskola (252 000 kr). Vidare har Volontärföreningen Goda Krafter i Alingsås inkommit
med ett hyreskontrakt med Hilldex AB som gäller från första juni 2018 och tillsvidare med en
månadshyra om 4 000 kr. Volontärföreningen Goda Krafter i Alingsås har även inkommit
med ett hyresavtal mellan föreningen och Equmeniakyrkan som underlag för deras ansökan
om 9 600 kr. Detta motsvarar den driftskostnad som Volontärföreningen Goda Krafter i
Alingsås har för lokalen de hyr av Equmeniakyrkan. Slutligen har Volontärföreningen Goda
Krafter i Alingsås inkommit med hyresavtal med familjehem som underlag för deras ansökan
som för frivillighemmen uppgår till 774 200 kr.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 6 november 2018 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontorets bedömning är att underlagen styrker de ansökningar som
Equmeniakyrkan och Volontärföreningen Goda Krafter i Alingsås har inkommit med.
Underlagen utgörs av hyresavtal som i de flesta fall gäller hela året 2018. Om
kommunstyrelsen godkänner underlagen innebär det att föreningarna får bidrag retroaktivt.
Alingsås kommun har mottagit ytterligare 1,8 mnkr i statsbidrag, i samma syfte som de
ursprungliga medlen. Dessa medel omfattas inte av de riktlinjer som kommunstyrelsen
beslutade om vid sitt sammanträde den 18 juni 2018, § 108. Efter att kommunstyrelsen
beslutade om riktlinjerna, beslutade sedan riksdagen om att tilldela kommunerna ytterligare
statsbidrag med samma syfte. Det motsvarande 1,8 mnkr för Alingsås kommun. De
ytterligare medlen som kom i augusti, hölls inne i avvaktan till dess att kommunfullmäktige
fastställt delårsbokslut samt prognos för årets resultat.

Efter fastställt delårsbokslut framgår att de ytterligare medlen om 1,8 mnkr kan möjliggöras
för föreningar att söka. Kommunledningskontoret föreslår därför att kommunfullmäktige
beslutar att kommunstyrelsen får rätt att ianspråkta dessa 1,8 mnkr för att kunna möjliggöra
för föreningar och organisationer att ansöka om dessa medel. Kommunledningskontoret
föreslår att följande kriterier ska gälla vid kommunstyrelsens bedömning av ansökningarna.
Det ska vara en förening eller organisation som under år 2018 har bedrivit en riktad social
insats för ensamkommande barn som hunnit fylla 18 år under asylprocessen och som är
boende i kommunen under föreningens ansvar. Ansökan ska tydligt påvisa vilken typ av
insats som föreningen eller organisationen har bedrivit under 2018. Ansökan ska ha
inkommit till kommunen senast den 21 december 2018. I det fall att kommunstyrelsen
beslutar enligt förslaget ska en annonsering ske där kriterierna framgår och där det tydliggörs
att ett eventuellt beviljande är under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt
förslag.
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Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
1. Inkomna underlag från Equmeniakyrkan godkänns som underlag för det beviljade bidraget
om 36 tkr.
2. Inkomna underlag från Volontärföreningen Goda Krafter i Alingsås godkänns som
underlag för det beviljade bidraget om 1 064 tkr.
3. Utbetalning sker efter att beslutet har vunnit laga kraft.
4. Under förutsättning att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen rätt att ianspråkta 1,8
mnkr i syfte att möjliggöra för föreningar att söka medel beslutar
kommunstyrelsen om följande kriterier:
Det ska vara en förening eller organisation som under år 2018 har bedrivit en riktad social
insats för ensamkommande barn som hunnit fylla 18 år under
asylprocessen och är boende i kommunen under föreningens ansvar. Ansökan ska tydligt
påvisa vilken typ av arbete som föreningen eller organisationen
har bedrivit under 2018. Ansökan ska ha inkommit till kommunen senast den 21 december
2018. En annonsering ska ske där ovan kriterier framgår.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
Kommunstyrelsen får 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.
Jäv
Anita Brodén (L) deltar ej i handläggning och beslut på grund av jäv.
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