Riktlinje för tillfälligt föreningsbidrag avseende
ensamkommande som fyller 18 år under pågående
asylprocess.
Antagen av kommunstyrelsen 2018-xx-xx, § x.

Bakgrund
Regeringen har beslutat om att ge kommuner ett tillfälligt kommunbidrag om totalt 195
miljoner kronor år 2018. Pengarna är avsedda som ett stöd till kommunerna för att
möjliggöra för de ensamkommande barn som hinner fylla 18 år eller åldersuppskrivs
under pågående asylprocess, att bo kvar i kommunen. Det är upp till varje kommun att
avgöra hur det tillfälliga bidraget ska användas.
Alingsås kommuns tillfälliga bidrag uppgår till 1,1 mnkr för 2018.
Kommunfullmäktige i Alingsås beslutade vid sitt sammanträde den 28 februari 2018, §
20 att kommunstyrelsen ges rätt att ianspråkta 2018 års bidrag om 1,1 mnkr i syfte att
möjliggöra för föreningar att söka medel.
Kommunstyrelsen beslutade i separat ärende den 5 februari 2018, § 3 att under
förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen rätt att ianspråkta
2018 års medel ge kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram riktlinje för bidraget.

Förutsättningar för att söka
Bidrag kan sökas av ideella organisationer och föreningar (benämns ”föreningen”
nedan) i Alingsås kommun som ska använda de ansökta medlen till att stödja
ensamkommande ungdomar som fyller eller åldersuppskrivs till 18 år (eller mer) och
som befinner sig i asylprocessen att bo kvar i kommunen.
Målgruppen ska vara ensamkommande barn som varit placerade i Alingsås kommun,
som rotat sig i kommunen och som fyller 18 år under pågående asylprocess.
Medlen ska användas till att stödja ungdomarna att hitta alternativa boendelösningar om
de väljer att stanna kvar i Alingsås kommun som eget boende.
Bidraget betalas inte ut till enskilda personer som upplåter sina hem till asylsökande.

Ansökan
Ansökan ska innehålla:
- projektbeskrivning
- budget
- genomförandeplan/tidplan
- verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
Ansökan ska vara kommunen tillhanda senast 31 oktober 2018.

Vad får bidraget användas till?
Bidraget ska användas till det som föreningen har ansökt om, enligt dessa riktlinjer.
Föreningsbidraget får användas till kostnader för boende och kringkostnader som är
direkt förenade med boende, så som:
- hyra
- hemförsäkring
- elektricitet
- VA-avgifter
- sophämtning
- trädgårdsskötsel
Föreningsbidraget kan även användas till tolkkostnader som uppstår i samband med att
information förmedlas.
Föreningsbidraget får inte användas till mat, kläder eller annat som täcks av ersättning
enligt Lag om mottagande av asylsökande (LMA).

Urval
För att erhålla bidrag ska följande kriterier uppfyllas:
- Föreningen ska ha upprättat stadgar och vara en icke vinstdrivande organisation.
- Föreningen får inte agera i strid med gällande lagstiftning.
- Föreningens verksamhet ska vara öppen för alla i Alingsås kommun i den för
föreningen angivna målgruppen.
- Föreningen, eller verksamhetens definition av målgruppen, får inte utesluta
någon på grund av kön, ålder, etnisk tillhörighet, könsöverskridande identitet
eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning, funktionsförmåga eller sexuell
läggning om det inte finns särskilda och av kommunstyrelsen godtagna skäl till
det på grund av verksamhetens art.
- Föreningen ska arbeta för att använda medlen på ett så effektivt sätt som möjligt
för att ensamkommande ungdomar ska få möjlighet att bo kvar i Alingsås
kommun.
- Det är positivt för föreningens ansökan om föreningen även tillhandahåller
socialt stöd för de ungdomar som de hjälper med boende.
- Kommunstyrelsen gör en samlad bedömning utifrån kriterierna vid utredning av
en ansökan. I bedömningen tas även hänsyn till om föreningen erhåller andra
offentliga medel.
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Beslut
-

Ansökan prövas av kommunstyrelsen.
Om föreningen inte uppfyller kraven ovan avvisar kommunstyrelsen ansökan.
Om ansökan inte avvisas tecknar Alingsås kommun ett avtal med föreningen där
det framgår hur stort bidrag som beviljas samt de ytterligare villkor för
användning av bidraget som ställs.

Utbetalning och redovisning
Utbetalning av bidraget görs snarast efter att avtal har upprättats mellan föreningen och
kommunen.
Användning av erhållet bidrag ska redovisas till kommunen genom att föreningen
skickar in årsmötesprotokoll med verksamhetsberättelse och årsredovisning, samt en
redovisning över vad bidraget har använts till.
Redovisningen ska vara Alingsås kommun tillhanda senast 31 mars år 2019.

Återbetalning av bidrag
Föreningen ska återbetala återstående medel till Alingsås kommun om pengarna inte
förbrukats under den period bidraget avser. Återstående pengar får av föreningen inte
användas för annat ändamål, fonderas, kapitaliseras eller användas kommande år.
Alingsås kommun kan hålla inne, stoppa eller återkräva bidraget om:
- Föreningen inte följer dessa regler eller upprättat avtal.
- Föreningen har lämnat felaktiga uppgifter i sin ansökan eller redovisning, eller
om det har skett stora avsteg från ansökan och dess bilagor utan en föregående
dialog med, och godkännande av Alingsås kommun
- Föreningen inte genomför planerad verksamhet eller aktiviteter som legat till
grund för beslutet om bidraget, eller om verksamheten avsevärt ändrat inriktning
utan en föregående dialog med, och godkännande av Alingsås kommun
- Föreningen inte lämnat en komplett återrapportering inom utsatt tid.
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