Kommunstyrelsen
Protokoll
2018-10-15

§ 182 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.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 28 september 2018 lämnat följande yttrande:

Efter kommunstyrelsens beslut om riktlinjer för det tillfälliga statsbidraget har möjligheten för
föreningar att söka ur det tillfälliga statsbidraget annonserats dels på kommunens hemsida,
dels i lokal media. Syftet var att uppmärksamma föreningar i kommunen på möjligheten att
söka medel och ge alla föreningar lika möjlighet att inkomma med en ansökan.
Efter sista ansökningsdatum passerats har ansökningarna samlats in och beaktats. Totalt
har två stycken ansökningar inkommit till kommunen. Totalt ansökt belopp summerar till strax
över tillgängligt belopp.
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Ekonomisk bedömning:
Det tillfälliga bidraget beslutades om i slutet av 2017 och var således inte en del i
kommunens antagna flerårsstrategi 2018-2020. Ett ianspråktagande av medlen slår således
inte negativt mot antagen flerårsstrategi.
Betonas bör att målgruppen innebär ett åtagande för den kommunala verksamheten i form
av exempelvis skolgång. Detta är en kostnad som kommunen inte erhåller ersättning för och
således påverkar den kommunala budgeten.
Som framgick ovan 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 2018.
Juridisk bedömning:
Kommunledningskontoret har som en del i beredningen av ärendet utrett ett antal juridiska
frågor. Ärendet har bedömts av såväl kommunens kommunjurist som extern juristfirma.
Yttrande från kommunjurist framgår av separat bilaga till tjänsteskrivelsen.
Yttrande från extern jurist framgår av separat bilaga till tjänsteskrivelsen.
Bedömning av inkomna ansökningar utifrån antagen riktlinje:
Kommunstyrelsens antagna riktlinje för bidraget fastslår att bidraget får användas till
kostnader för boende och kringkostnader som är direkt förenade med boende:
Ansökan från Equmeniakyrkan:
Ansökan uppgår till 80 000 kr. Av dessa avser 36 000 kr hyreskostnader. Resterande del av
ansökan avser annan typ av verksamhet, exempelvis stickcafé, läxhjälp och
studieverksamhet. Detta ligger utanför kommunstyrelsens riktlinje.
Kommunledningskontoret gör bedömningen att beloppet om 36 000 kr kan beviljas under
förutsättning att kyrkan inkommer med underlag som styrker ansökt belopp.
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Ansökan från Volontärföreningen Goda krafter i Alingsås:
Ansökan uppgår till 1 100 000 kr. Ansökan avser;
-ersättning till frivillighem som upplåtit boende under 2018 (806 400 kr)
-hyra lokaler (272 000 kr)
-diverse kostnader för socialt stöd (21 600 kr).
Den del av ansökan som avser ersättning till frivillighem ligger inom ramen för
kommunstyrelsens antagna riktlinje. En förutsättning för att medel ska kunna betalas ut är att
underlag kan uppvisas som styrker kostnaden.
Den del av ansökan som avser hyra av lokaler ligger inom ramen för riktlinjen. Även i detta
fall förutsätter ett beviljande av medel att föreningen kan inkomma med underlag som styrker
kostnaden.
Avseende den del av ansökan som avser kostnader för socialt stöd så ligger denna till
största del utanför kommunstyrelsens riktlinje. Kommunledningskontoret gör därmed
bedömningen att denna del av ansökan bör avslås.
Sammantaget gör kommunledningskontoret bedömningen att de delar som avser ersättning
till frivillighem samt hyra av lokaler ligger inom ramen för kommunstyrelsens riktlinje. Ett
beviljande av medel förutsätter dock att föreningen kan inkomma med underlag som styrker
kostnaden.
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Kommunledningskontorets samlade bedömning av inkomna ansökningar:
Inkomna ansökningar omfattar kostnader för boende vilket ligger i linje med
kommunstyrelsens riktlinje för bidraget. Totalt belopp som härrör till ändamålet uppgår till
1 114 400 kr vilket överstiger tillgängligt belopp. Kommunledningskontoret gör bedömningen
att det är rimligt att reducera beloppet för den förening som ansökt om störst belopp.
Möjliga belopp att bevilja uppgår därmed till:
Equmeniakyrkan: 36 000 kr
Volontärföreningen Goda krafter i Alingsås: 1 064 000 kr.
En förutsättning för att utbetalning ska kunna ske är att föreningarna inkommer med underlag
som styrker ansökta belopp.
Kommunledningskontoret gör bedömningen att kommunstyrelsen kan besluta om att bevilja
medel till berörda föreningar under förutsättning att kommunstyrelsen erhåller och godkänner
inkomna underlag.
Underlag ska inkomma senast 31 oktober 2018.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 oktober 2018, § 177 och lämnat följande förslag
till kommunstyrelsen för beslut:
Equmeniakyrkan beviljas ett belopp om maximalt 36 000 kr under förutsättning att
kommunstyrelsen erhåller och godkänner efterfrågade underlag.
Volontärföreningen Goda krafter i Alingsås beviljas ett belopp om maximalt 1 064 000 kr
under förutsättning att kommunstyrelsen erhåller och godkänner efterfrågade underlag.
Föreningarna uppmanas att inkomma med underlag senast den 31 oktober 2018.
Ingen utbetalning kommer ske innan kommunstyrelsen godkänt efterfrågade underlag och
beslutet vunnit laga kraft.
Yrkande
Boris Jernskiegg (SD) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag.
Britt-Marie Kuylenstierna (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Boris Jernskieggs
avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Page 4 of 5

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Protokoll
2018-10-15

Beslut
KS § 182, forts 2018.464 KS
Kommunstyrelsens beslut:
1. Equmeniakyrkan beviljas ett belopp om maximalt 36 000 kr under förutsättning att
kommunstyrelsen erhåller och godkänner efterfrågade underlag.
2. Volontärföreningen Goda krafter i Alingsås beviljas ett belopp om maximalt 1 064 000 kr
under förutsättning att kommunstyrelsen erhåller och godkänner
efterfrågade underlag.
3. Föreningarna uppmanas att inkomma med underlag senast den 31 oktober 2018.
4. Ingen utbetalning kommer ske innan kommunstyrelsen godkänt efterfrågade underlag och
beslutet vunnit laga kraft.
Reservation
Boris Jernskiegg (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Jäv
Anita Brodén (L) deltar inte i handläggning eller beslut på grund av jäv.
Expedieras till
Equmeniakyrkan Alingsås, Volontärföreningen Goda Krafter i Alingsås, Klk-ek
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