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Begäran om tilläggsanslag från tekniska nämnden
avseende vinterväghållning
Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden beslutade vid sitt sammanträde den 16 juni 2018, § 51 att begära
tilläggsanslag om 500 tkr avseende budgetåret 2018. Begäran är ställd till kommunstyrelsen.
I underlag till beslut beskrivs den gångna vintern 2017/2018 som mer kostsam än ett
normalår. Fler snöfall samt återkommande behov av halkbekämpning har medfört högre
kostnader än tidigare år. De högre kostnaderna har till viss del kompenserats av högre
intäkter. Resterande merkostnad bedöms kunna återhämtas genom en minskning av
planerade driftåtgärder inom övriga områden inom nämndens ansvarsområde. Nämnden gör
dock bedömningen att reducerat drift- och underhåll får en negativ inverkan på den
långsiktiga skötseln av gatumarken och att ett tilläggsanslag är önskvärt.
Förvaltningens yttrande
En nämnds ekonomiska anslag regleras av kommunens ekonomistyrprinciper som antogs av
kommunfullmäktige den 13 december 2017, § 251.
Av dessa framgår att det är kommunfullmäktige som fastställer den budget inom vilken
verksamheten ska bedrivas och alla kostnader täckas.
I kommunens antagna ekonomistyrprinciper framgår att en nämnd inte får förbruka mer
resurser än vad den blivit tilldelad. Skulle detta trots allt ske ska nämnden täcka underskottet
inom två år. Därtill framgår följande:
”Beredskap för kostnadsavvikelser mot budget och oförutsedda utgifter ansvarar nämnden
för genom omprioriteringar och omfördelningar inom tilldelad budget”.
Ekonomisk bedömning
Kommunledningskontoret betonar att ett beviljande av tilläggsanslag till en nämnd får effekt
på beslutad flerårsstrategi 2018-2020 för Alingsås kommun i form av ett förändrat budgeterat
resultat. En utökad tilldelning av medel medför därmed förändringar i finansiella nyckeltal och
antagen plan för god ekonomisk hushållning. Antagna ekonomistyrprinciper innebär därtill att
respektive nämnd förväntas ha en beredskap för oförutsedda utgifter vilket det handlar om i
det aktuella fallet.
Kommunledningskontoret gör bedömningen att tekniska nämndens ansökan om
tilläggsanslag bör avslås. Frågan bör slutligt avgöras av kommunfullmäktige.

Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Tekniska nämndens begäran om extra anslag uppgående till 500 tkr för budgetåret 2018
avslås.
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