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Sala kommuns - ekonomi- och verksamhetsstyrning Ekonomi- och verksamhetsstyrning

SALA KOMMUNS - EKONOIVII- OCH

VERKSAMHETSSTYRNING

Ekonomi- och verksamhetsstyrningen  definieras  som en målmedveten

styrprocess vars syfte är att utifrån kända styrprinciper och spelregler påverka

organisationens beslut och beteende i riktning mot uppställda mål avseende

resultat, effektivitet och ekonomisk ställning.

Styrningen innebär dels en styrning mot verksamheternas ekonomiska och

verksamhetsmässiga resultat dels en finansiell styrning (ekonomisk ställning).

Ekonomi- och verksamhetsstyrningen är en övergripande styrprocess som gäller

alla nämnder. Styrningen anger den yttre ramen för ansvars- och frihetsgrader

vilka måste kompletteras med ett innehåll i form av spelregler för det

nämndspecifika arbetet. Nämnderna ansvarar för att tydliga riktlinjer finns för

det nämndspecifika arbetet.

Styrande spelregler för kommunens ekonomi- och verksamhetsstyrning fastställs

också politiskt i samband med budgetarbetet. Dessa är sådana till sin karaktär att

de med nödvändighet kan variera.  I  samband med budget, bokslut och

uppföljning utgår också särskilda anvisningar från Ekonomikontoret.

Ansvarsfördelning — roller

Kommunfullmäktige (KF) har det yttersta ansvaret för kommunens

ekonomiska planering och uppföljning. Kommunfullmäktige:

. fastställer koncernövergripande mål

. fastställer ekonomiska ramar (netto) för nämnderna

. fastställer investeringsanslag per nämnd

. beslutar om delårsrapport och årsredovisning

Kommunstyrelsen (KS) leder och samordnar planeringen och uppföljningen av

kommunens ekonomi, verksamheter och mål. Det åligger styrelsen särskilt att ha

hand om den ekonomiska förvaltningen, vilket bland annat innebär att ta

ställning till om vilka åtgärder som ska vidtas om resultatutvecklingen avviker

från den planerade. KS ska också göra nödvändiga framställningar till KF. KS är

också facknämnd för ett antal verksamheter.

Kommunstyrelsens ledningsutskott (KS LU) bereder ärenden till KS.

Nämnderna har som ansvar att bedriva verksamheten inom den av KF

fastställda ekonomiska ramen. Nämnderna fastställer budgeten på

verksamhetsområdesnivå och äger rätt att under budgetåret omfördela
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Sala kommuns - ekonomi- och verksamhetsstyrning Ekonomi- och verksamhetsstvrning

budgetbelopp inom sitt anslag.

Nämnderna  ansvarar för att ha en  fastställd  verksamhetsplan med mål för

verksamheten som bidrar till de kommunövergripande målen innan

verksamhetsåret börjar. Den ekonomiska ramen är överordnad målen vilket

innebär att den sätter gränsen för måluppfyllelse och verksamhetens inriktning

och omfattning.

Kommunchef ansvarar för atti samarbete med KS leda, samordna, utveckla och

följa upp kommunens verksamheter. Kommunchefen leder arbeteti kommunens

ledningsgrupp. Arbetet ska präglas av helhetssyn och syftar till att samordna och

effektivisera kommunens verksamheter samt att leda arbetet med att omsätta

KF:s mål till handling.

Kontorschef har inför nämnd ansvar för verksamheten inom sitt kontor och att

genomföra uppdraget inom givna ekonomiska ramar.

Enhetschef har ansvaret och befogenheten att driva sin enhet inom ramen för

sin budget.
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God ekonomisk hushållning Ekonomi- och verksamhetsstyrning

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Grundläggande för den finansiella styrningen är att kommunen ska ha en god

ekonomisk hushållning. Begreppet ”god ekonomisk hushållning” regleras i

Kommunallagen (KL), kap 11  §  1.

En god  ekonomisk  hushållning innebär inte enbart att räkenskaperna balanserar,

utan innefattar även ett krav på att resurserna används till rätt saker och att de

utnyttjas på ett effektivt sätt.

För att uppnå detta krävs en ändamålsenlig styrning. Därför fastställer KF årligen

kommungemensamma visioner och mål.

För att säkerställa god ekonomisk hushållning ska även finansiella mål och

verksamhetsmål definieras och följas upp. God måluppfyllelse i delårsrapporten

och årsbokslutet är en förutsättning för att uppnå god ekonomisk hushållning.

Det krävs också att kommunen har en beredskap att möta framtida utmaningar

genom atti god tid inför förväntade förändringar vidta nödvändiga åtgärder. Ett

positivt resultat behövs för att kunna egenfinansiera investeringar som

överstiger årets avskrivningar. Om kommunen lånar även till dessa investeringar

finns risk att ränta och amortering kommer att tränga undan övriga kostnader för

drift av kommunens verksamhet i resultaträkningen.

Enligt antagna riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Sala kommun är

följande mål beslutade:

. Årets resultat ska uppgå till ett procentuellt överskott i relation till

skatteintäkter, statsbidrag och utjämning. Resultatmålet kan tillfälligt

variera på grund av för kommunen ej påverkbara omvärldsfaktorer.

. Ökningen av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning ska vara större än

nettokostnadsökningen.

.  Nämnderna ska bedriva verksamheterna inom beslutade anslag.

Utöver detta har ytterligare ett mål beslutats av KF :

.  Nämnder/styrelser ska se över möjligheterna till ökad intäktsfinansiering

av sin verksamhet.

Ram- och målstyrning

Sala kommun tillämpar ram- och målstyrning. Ramstyrningen år en

resursorienterad styrning mot det ekonomiska resultatet. Målstyrningen styr

mot önskvärd verksamhet.
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God ekonomisk hushållning Ekonomi— och verksamhetsstyrning

De ekonomiska ramarna är överordnade målen vilket innebär att tillgång till

ekonomiska och andra resurser sätter gräns för måluppfyllelsen och

verksamhetens inriktning och omfattning.

Fasta ramar tillämpas vilket innebär att tilläggsanslag under budgetåret beviljas

endasti undantagsfall. Om så ändå sker bör dessa finansieras med medel som

avsatts till KS förfogande.

KF fastställer årligen kommungemensamma mål. Enligt gällande regelverk ska KF

även besluta om koncernövergripande mål.

Nämnderna anger i sina budgetförslag hur de ska bidra till att uppnå de

kommunövergripande strategierna och målen.

Sala kommun arbetar mot att utveckla ram- och mälstyrningen till

resultatstyrning vilket innebär att mäta i vilken utsträckning vi lyckas leverera

den service till medborgarna som möter medborgarnas behov och till lägsta

möjliga kostnad. För att göra det krävs väl formulerade resultatindikatorer som

följs upp och analyseras löpande samt återkopplar till verksamheterna så att

förbättringsåtgärder kan genomföras.

Fokus ska läggas på att konkret kunna mäta målsättningar med adekvata

indikatorer. Här ska kommunens medverkan i Kommunens kvaliteti korthet

(KKiK) beaktas.

KF fastställer de ekonomiska ramarna i budget utifrån en bedömning av

förväntad kostnads- och intäktsutveckling och möjligt resursutrymme.

DRIFTBUDGET

Nämnd har fullt ansvar för sin verksamhet utifrån givna resurser.

Anslagsbindningen kopplas till nettoanslag. Den affärsdrivande verksamheten

redovisas som resultatenheter. Nämnd ska fastställa budgeten på

verksamhetsområde. Nämnd äger rätt att under budgetåret omfördela

budgetbeloppen inom sitt anslag. Resurserna ska användas där de bäst behövs

för att nå måluppfyllelse.

Verksamheterna ska styras utifrån en helhetssyn på ekonomi, prestationer och

kvalitet.

Decentralisering av ekonomiskt ansvar ska åtföljas av decentralisering av

befogenheter för effektiv resultatuppföljning och utkrävande av ansvar för

verksamhet, ekonomi och personal.
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God ekonomisk hushållning Ekonomi- och verksamhetsstyrning

INVESTERINGAR

När det  gäller  investeringar är den långsiktiga planeringen mycket viktig. Vid

framtagande av  investeringsbudgeten  är ambitionen att få en bättre långsiktighet

i planeringen av såväl ekonomi, upphandling och personalresurser.

KS ansvarar för alla lokaler och i princip alla övriga investeringar, undantaget är

endast inventarier som även kan anslås för övriga nämnder.

Anslagen binds till nämnd som har rätt att omdisponera investeringsmedel inom

de av KF beslutade anslagen.

För investeringar som är komponentindelade beräknas de budgeterade

kapitalkostnaderna enligt schablon.

Schablonen utvärderas årligen av Ekonomikontoret.
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Budgetprocessen  i  Sala  kommun Ekonomi- och verksamhetsstvrning

BUDGETPROCESSEN lSALA KOMMUN

Budgeten är ett av kommunens  styrdokument  och dessformella innehåll och

process regleras i Kommunallagen (KL).

I  en fastställd budgetprocess planeras kommande års verksamhet och ekonomi.

Budgeten är en del i informationen om verksamheter och ekonomi tillsammans

med löpande uppföljning och årsredovisning. Budgeten är KF:s styrdokument där

det bland annat mål och resurser för nämndernas arbete anges.

Budgetprocessen består av följande moment:

-  Investeringsplanering

-  Strategiska inspel (finansförvaltning och nämnder)

-  Budgetberedning

-  Politisk beslutsprocess  — KS LU, KS och KF

-  Nämnderna beslutar detaljbudgetar och upprättar verksamhetsplaner

-  Presentation av beslutad budget och nämndernas verksamhetsplaner

Nedan visas en grafisk översikt över budgetprocessen åtföljt av detaljerade

beskrivningar av respektive moment i processen.
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Budgetmodell

Driftsbudget

Sala  kommun arbetar med en budgetmodell som fastställer budget för

kommande år samt plan för ytterligare två år. Planerna är ett riktmärke för

framtiden under budgetåret samt ett ingångsvärde som beaktas under

uppstarten av varje ny budgetprocess.
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Budgetprocessen  i  Sala kommun Ekonomi- och verksamhetsstyrning

Modellen  baseras på nyttjandet av den för tillfället bästa tillgängliga kunskapen,

däribland de prognoser kring skatteintäkter, statsbidrag och utjämning som

Sveriges Kommuner och Regioner  (SKR) tillhandahåller. Därefter säkras de

finansiella målen och eventuella förfoganden innan resterande medel fördelas

som nettoramar till nämnderna. Det ger en konkret förankring i de framtida

förutsättningar kommunen har att förhålla sig till och bidrar till en långsiktigt

hållbar ekonomi.

Samtliga kostnadsökningar, såsom löneökningar och övriga generella

prisökningar, ska klaras inom den till nämnden tilldelade nettoramen.

Ökade kapitalkostnader och driftkostnadskonsekvenser drivna av investering ska

också finansieras inom den tilldelade ramen. Eventuell justering av

nämndsramar med hänsyn till kraftigt förändrade driftskostnader (exempelvis

vid större byggprojekt) bör ske i samband med ramfördelningen för att undvika

utträngningseffekter.

Investeringsbudget

[ budgetmodellen avsätts i planeringen maximalt vad kommunen kan

egenfinansiera vilket motsvarar budgeten för årets avskrivningar  +  årets resultat

för respektive år.

Investeringbudgeten fastställs för kommande år samt plan för ytterligare två år.

I planeringsunderlaget ska också ingå en planering för ytterligare fem år.

För det kommande budgetåret (år 1) har planeringen skett året innan (är -1),

Vilket  gör att den endast omfattas av ett formellt beslut (är 0]. Eventuella

investeringbehov som tillkommit för år 1, ska i första hand lösas genom

omprioritering inom nämnds anslag.  I  det fall omprioritering inte är möjlig

begärs tilläggsanslag av KF.

Ovanstående beslutsprocess gör att fokus ligger på år 2 och framåti

planperioden.

Budgetprocessens olika delmoment

INVESTERINGSPLANERING

Nämnderna sammanställer underlag till sina investeringsbehov under hösten

2021 för perioden 2023  — 2029.

Innehåll i nämndernas investeringsplanering:

—  Nämndens lokalbehov på lång sikt.

- Investeringsbehov, förändringar i relation till beslutad

investeringsbudget.
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Budgetprocessen  i  Sala kommun Ekonomi- och verksamhetsstyrning

- Beräkningar på driftkonsekvenser (kapitältjänst, sanering, utrangering

etc)

En utsedd arbetsgrupp sammanställer ett tjänstepersonsförslag till

prioriteringsordning mellan investeringsbehoven för år 2023 och framåt.

Förslaget presenteras under budgetberedningen i mars 2021för att sedan

behandlas politiskt av KS LU  i  april och KS i maj.

Investeringsbehoven delas upp i årligen återkommande investeringar

(underhålls— och reinvesteringar) och strategiska investeringar (övriga).

Sammanställningen ska innehålla en deltajerad lista över vilka projekt som avses

med tillhörande uppskattad kostnad och tidplan.

Större projekt som inte kan egenfinansieras hanteras och beslutas separat utifrån

väl genomarbetade underlag.

STRATEGISKA INSPEL

De strategiska inspelen består av två huvudkomponenter, finansförvaltningens

strategiska inspel och nämndernas strategiska inspel.

Syftet med de strategiska inspelen är att ge KS tillgång till bästa möjliga fakta

inför budgetberedningen.

Finansförvaltningens strategiska inspel

I  det dokumentet presenteras de ekonomiska förutsättningarna inför budgetåret

genom analys av den demografiska utvecklingen samt utvecklingen av

kommunens intäkter som exempelvis kommunalskatt och utjämningsbidrag.

Dessutom görs beräkningar av bl  a  arbetsgivaravgifter,  pensionskostnader och

finansiella kostnader. [ beräkningarna beaktas även kommunens finansiella mål.

Finansförvaltningen redovisar sitt strategiska inspel den 20 januari och revideras

inför budgetberedningen om nya förutsättningar framkommit.

Innehåll i finansförvaltningens strategiska inspel:

- Beskrivning av budgetprocessen

- Omvärldsanalys och nyckeltal

- Prisindex för kommunal verksamhet

- Arbetsgivaravgifter

- Beräkningar och förutsättningar

- Befolkning, demografi

- Ekonomisk analys

- Beräkningsunderlag med tydliga beskrivningar av källor och förklaringar

till eventuella antaganden :

o Skatteintäktsprognos

o Finansiella kostnader och intäkter

0 Känslighetsanalys (ränta och demografi)

o Pensionskostnader
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Budgetprocessen  i  Sala  kommun Ekonomi- och verksamhetsstyrning

o Arbetsgivaravgifter och PO-pålägg

o Kapitaltjänstkostnader, avskrivningar och  intern ränta

0 Förslag till ramfördelning baserat  på beslutade finansiella mål och

föregående budget.

o Resultaträkningar, balansräkningar och kassaflödesanalyser

o Investeringsbudget/plan för 3+5 år

Nämndernas strategiska inspel

Nämnderna lämnar sina strategiska inspel senast den 2:e mars inför

budgetberedningen. l inspelen  informerar  nämnderna om framtida

verksamhetsförutsättningar.

Försla inämndernas ins el som åverkarandra nämnders verksamheterska vara

örankradeikommunlednin s ru en.

Nämndernas strategiska inspel presenteras och diskuteras på

budgetberedningen den  9 — 10 mars.

Innehåll i nämndernas strategiska inspel

Se fasta huvudrubriker nedan, följt av innehållsförslag i punktform.

-  Omvärldsanalys

0 Statistik och prognoser om framtiden. Exempelvis utveckling av

elevantal.

Kostnads- och kvalitetsjämförelser med andra organisationer.

Statens uppdrag och förändringar i dessa, redogör också för

eventuell extern finansiering exempelvis via riktade statsbidrag

eller projektmedel.

Demografiska effekter

Utmaningar & möjliga lösningar

EU-projekt eller liknande (redogör för eventuell medfinansiering)

o Beskriv utveckling och trender inom nämndens ansvarsområde

-  Resultatanalys (ekonomi & mål)

0 Nyckeltal och måluppfyllelse, beskriv utveckling och trender samt

prioriterade områden.

0OOO

Mall för nämndernas arbete tillhandahålls av Ekonomikontoret.

BUDGETBEREDNING

KS LU bereder budgeten. Budgetberedningen syftar till att den politiska

ledningen ska få aktuell information från nämnderna och bolagen om de

kommande årens verksamhet.

Finansförvaltningen gör en kort sammanfattning av sitt strategiska inspel med

eventuella förändringar som tillkommit sedan januari.
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Budgetprocessen  i  Sala kommun Ekonomi-  och verksamhetsstyrning

Nämnderna  presenterar sina strategiska inspel och bolagen beskriver de

kommande årens planering.

Kallelse inför budgetberedningen skickas ut till samtliga nämnder och bolag

tillsammans med en mall för presentationen.

POLITISK  BESLUTSPROCESS

Den politiska beslutsprocessen kring investeringsbudgeten påbörjas efter

budgetberedningen i mars för att beslutas i KS den 5:e maj för perioden 2023-

2029.

Den politiska beslutsprocessen kring driftsbudgeten påbörjas efter

budgetberedningen i mars för att pågå fram tills budgeten slutligen fastställs av

KF i juni.

I budgetbeslutet fastslås såväl investeringsbudget, driftsbudget samt

finansieringen (låneram) för budget 2022 och plan för 2023-2024. Under denna

process finns möjlighet att ställa olika politiska förslag mot varandra.

Ekonomikontoret kommer att tillhandahålla ett uppdaterat beräkningsunderlag

då SKR har publicerat skatteunderlagsprognosen utifrån budgetpropositionen.

NÄMNDERNAS DETALIBUDGET OCH VERKSAMHETSPLANER

Nämndernas uppdrag är att sammanställa en verksamhetsplan och budget som

ryms inom de ramar som fastställts av KF.

För att göra detaljbudgeten används verktyget  ‘Budget  och  Prognos‘ (BOP) för

såväl personalbudget som driftsbudget.

Verksamhetsplanen för 2022 beslutas av nämnd och delges KS/KF senast

november 2021.

Innehåll:

Fördelning mellan verksamhetsområden.

Kostnader ska beskrivas i sin helhet, inte i form av avvikelse mot

föregående budget.

Prioriteringar som gjorts och konsekvenser av dessa.

Varje nämnd ansvarar för uppräkning av kostnaderna för respektive år.

Varje nämnd ska också ta hänsyn till kapitalkostnaderna och

driftskonsekvenser för de investeringar som föreslagits inom deti

angivna ramförslaget.

-  Nämnderna ska beskriva hur de ska bidra till att uppnå de

kommunövergripande strategierna och målen.

Mall för nämndernas arbete tillhandahålls av Ekonomikontoret.
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Budgetprocessen  i  Sala  kommun Ekonomi- och verksamhetsstyrning

PRESENTATION AV BESLUTAD BUDGET OCH NÄMNDERNAS
VERKSAMHETSPLANER

Det sista steget i budgetprocessen består av att sammanställa budgetdokumentet

utifrån beslutet i KF. Dokumentet delges KF på det sammanträde som följer

närmast efter budgetbeslutet.

Parallellt med ovanstående arbetar nämnderna med att ta fram sina

verksamhetsplaner utifrån de av KF beslutade ramarna. När nämnden beslutat

om verksamhetsplanen ska denna delges KS.

Sifferbudgeten ska finnas tillgänglig i ekonomisystemet senast första dagen på

det år budgeten avser förutsatt att ett budgetbeslut tas enligt fastställd tidplan.
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Uppföljning och  utvärdering Ekonomi-  och  verksamhetsstyrning

UPPFÖLJNING  OCH  UTVÄRDERING

Kommunens uppföljning sker genom löpande uppföljning

(månadsuppföljningar), delårsrapport, årsredovisning och intern kontroll.

Löpande uppföljning och analys

Nämnderna och bolagen ansvarar för sin uppföljning av ekonomi och verksamhet

under året.

Kommunen har fem månadsuppföljningar som behandlas av KS LU och beslutas

av KS.

Uppföljningsrapporterna ska innehålla ekonomiska kommentarer avseende

avvikelse, orsak till avvikelse, förslag på åtgärder inklusive tidplan och

verksamhetskommentarer. Det ska också innehålla måluppfyllelse och

konsekvens för brukare eller medborgare.

Förutom att vara ett instrument för uppföljningen i sig ska uppföljningen verka

för att

. tydliggöra KS roll som övergripande ansvarig för den kommunala
verksamheten genom sin uppsiktsplikt

. tydliggöra nämndernas ansvar för den egna verksamheten

. stödja dialogen mellan nämnderna och KS

Delårsrapport

Delårsrapportens hantering regleras i Lag om Kommunal Bokföring och

Redovisning [LKBR). Delårsrapport är en enklare variant av årsbokslutet och ska

i princip ha samma utformning som årsredovisningen. Delårsrapporten ska

innehålla en prognos för verksamhetens utfall för hela året när det gäller drift,

investeringar och måluppfyllelse.

Enligt lagen ska minst en delårsrapport upprättas och överlämnas till KF och

revisor senast två månader efter delårsperiodens slut. Delårsrapporten ska

omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret.

Kommunen tar fram en delårsrapport med helårsprognos per den sista augusti.

De kommunala bolagen ska också lämna redovisning till kommunen för den

sammanställda redovisningen i delårsrapporten. Denna redovisning ska vara

anpassad för att följa de redovisningsprinciper som gäller för kommunen.

Nämnderna och bolagen lämnar sina underlag i september.
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Årsredovisning

Årsredovisningen regleras i KL och i LKBR.

Årsredovisningen skall vara en redogörelse av utfallet av verksamheten,

verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen vid årets slut. För

att uppfylla detta ska i årsredovisningen ingå:

'  förvaltningsberättelse

. resultaträkning

. balansräkning

finansierings-/kassaflödesanalys

noter

driftsredovisning

investeringsredovisning

Nämnderna och bolagen lämnar sina bokslut i mitten av februari. Bolagens

redovisning ska vara anpassad för att följa de redovisningsprinciper som gäller

för kommunen. Därefter vidtar ett politiskt arbete som resulterar i ett förslag till

årsredovisning som presenteras för KS. Enligt KL ska årsredovisningen vara KF

och revisorer tillhanda snarast, dock senast den 15:e april.

I samband med bokslutet kan över- och underskott regleras i särskilt

tilläggsbudgetbeslut för kommande år.

Intern kontroll

Den interna kontrollen utgör en del av nämndernas kontroll över sin verksamhet.

Kontrollen syftar till att säkerställa en ändamålsenlig och kostnadseffektiv

verksamhet, en tillförlitlig finansiell rapportering och information om

verksamheten, efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m.

Nämnderna ska senast under december månad varje år anta en

internkontrollplan att gälla för kommande verksamhetsår. KS kan också anta

övergripande kontrollmoment som då gäller för samtliga kommunens nämnder. I

samband med delårsbokslutet ska nämnderna rapportera om beslutad

internkontrollplan och hur tidplanen ser ut och senast i samband med

årsredovisningen ska resultatet av den interna kontrollen rapporteras till KS.
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DETALJERADE TIDPLANER 2021

Budget  2022  med plan  2023—2024

Datum

Nov  -20/]an  -21

Februari

20 januari

2  mars

9  -  10  mars

11  mars  — 1 juni

?  april

?  maj

21 april

5  maj

26 maj

9  juni

21 juni

Okt/Nov

Nov-21/Ian-22

Aktivitet

Nämnderna sammanställer investeringsbehov för  2023 - 2029

Tjänstepersonsgrupp sammanställer prioriteringsförslag för investeringar

202  3-2029

Strategiskt inspel från finans behandlas i KSLU

Strategiska inspel från nämnderna färdiga för utskick till

budgetberedningen

Boksluts- och budgetberedning

Ekonomikontoret bistår politiken med budgetberäkningar vid behov

SKL presenterar ny skatteunderlagsprognos utifrån vårpropositionen

Ekonomikontoret levererar uppdaterat beräkningsunderlag

KS LU lnvesteringsbudget  2023  — 2024  med plan  2025  -  2029

KS lnvesteringsbudget  2023 — 2024  med plan  2025 - 2029

Budgetbeslut i KSLU

Budget  beslutas av KS

Budget beslutas av KF

Nämndernas verksamhetsplaner delges KS

Nämnderna sammanställer investeringsbehov för  2024 - 2030
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Månadsuppföljningar 2 02 1

Aktivitet

Fastställda  siffror  för månaden i

ekonomisystemet

Verksamhetschefens deadline till

ekonom

Till Ekonomikontoret för

sammanställning

Nämnderna behandlar

månadsuppföljningen

Ordförandeberedning

Utskick till KSLU

Månadsuppföljningen behandlas i KSLU

Mänadsuppföljningen beslutas av KS

Delårsrapport 2021

Datum

23 augusti

6  september

10 september

13 september

13 september

13 september

20-24 september

20 september

24 september

29 september

30 september-5 oktober

6  oktober

25 oktober

Mars April Maj Delår Sept

6 apr 3 maj 3 jun  6  sep 4 okt

9 apr 12 maj 10 jun 10 sep 8 okt

13 apr 17 maj 14 jun 13 sep 13 okt

13-20 17-25 14-22 20-24 13-26
apr maj jun sep okt

12 apr 17 maj 14 jun 20 sep 18 okt

14 apr 19 maj 16 jun 24 sep 20 okt

21 apr 26 maj 23 jun 29 sep 27 okt

5 maj 9 juni 11 aug 6  okt 10 nov

Aktivitet

Kontorens texter till verksamhetsekonom

Ekonomisystemet stänger för delårsperioden.

Kontorens ekonomiska analyser till verksamhetsekonom.

Underlag till Ekonomikontoret från bolagen.

Underlag till Ekonomikontoret från respektive nämnd

Utskick till respektive nämnd.

Nämnderna behandlar delårsrapporten.

Ordförandeberedning.

Utskick KSLU

Besluti KSLU

Revisionsgranskning

Beslut KS

Beslut  i  KF
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Bokslut  2020

Datum

8  januari 2021

15 januari

18 januari

21 januari

4  februari

10 februari

11 februari

8-12  februari

3  mars

9-10  mars

24 mars

29-30 mars

7  april

26 april

Ekonom  i— och verksamhetsstyrning

Aktivitet

Ekonomisystemet stänger månad 12

Ekonomisystemet stänger månad 13

Kontoren klara med texterna

Kontorets deadline till ekonom

Utskick till respektive nämnd

Underlag till Ekonomikontoret från bolagen

Underlag till Ekonomikontoret från resp nämnd.

Nämnderna behandlar bokslutet

Utskick till bokslutsberedning

Bokslutsberedning KSLU

Besluti KSLU

Revisionsgranskning

Beslut i KS

Beslut i KF
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL % ‘29)
LEDNINGSUTSKOTI'ET

Sammanträdesdatum

2020—10-28

Dnr 2020/1268 -=6

Yttrande över en remiss  Förslag till Boverkets föreskrifter om
ändring i Boverkets föreskrifter (2017:2) om statsbidrag till
allmänna samlingslokaler

INLEDNING

Sala kommun har fått tillfälle att yttra sig över remiss: Förslag till Boverkets

föreskrifter om ändring i Boverkets föreskrifter (2017:2) om statsbidrag till

allmänna samlingslokaler med tillhörande konsekvensutredning.

Ärendet har behandlats på Kultur-och fritidsnämndens sammanträde den 15

oktober 2020.

Beredning
Bilaga KS 2020/166/1, protokollsutdrag KFN 2020—10—15, §129
Bilaga KS 2020/166/2, yttrande från Kultur och Fritid
Bilaga KS 2020/166/3, remiss Förslag till Boverkets föreskrifter om ändringi

Boverkets föreskrifter (2017:2) om statsbidrag till allmänna samlingslokaler

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt till Boverket lämna följande remissvar; tillstyrker utan kommentar, i enlighet

med Bilaga KS 2020/166/2.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt till Boverket lämna följande remissvar; tillstyrker utan kommentar, i enlighet

med Bilaga KS 2020/166/2.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

SALA KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
KOMMUN

5129

Justerandes sign

Ät;

2020—10—15

Dnr 2020/1268  a  $"”

Yttrande  gällande remiss: Förslag till Boverkets föreskrifter om
ändring i föreskrifter [2017:2) om statsbidrag till allmänna
samlingslokaler

INLEDNING

Boverkets föreskrifter [2017:2) om statsbidrag till allmänna samlingslokaler utgör

ett komplement till förordningen (2016:1367j om statsbidrag till allmänna

samlingslokaler. Genom föreskrifterna reglerar Boverket verkställigheten av

förordningen. Bidrag till allmänna samlingslokaler regleras sedan den 1 februari

2017 i förordningen om statsbidrag till allmänna samlingslokaler. Bidrag till

allmänna samlingslokaler får lämnas i form av två olika bidrag; ett

investeringsbidrag och ett verksamhetsutvecklingsbidrag.

Beredning

Bilaga KFN 2020/85 Yttrande gällande remiss: Förslag till Boverkets föreskrifter om

ändring i föreskrifter (201712) om statsbidrag till allmänna samlingslokaler

Kultur— och fritidschef Roger Nilsson föredrar ärendet.

Förslaget som nu är framtaget innebär i korthet förenklingar i

ansökningsförfarandet för de sökande föreningarna. Sala kommun är en av få

kommuner som erbjuds möjlighet att yttra sig över förslaget.

Yrkande

Anders Westin [C) yrkar

att kultur— och fritidsnämnden beslutar

&  lämna följande remissvar: Tillstyrker utan kommentar.

BESLUT

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att lämna följande remissvar: Tillstyrker utan kommentar.

Utdrag

Kommunstyrelsens ledningsutskott

. Utdragsbestyrkande

"4/5/, /
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&  SA LA 2020—09-29

KOMMUN Y1TRANDE

ROGER NILSSON
DIREKT: 0224-74  78 21

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

YTTRANDE

Ang: Förslag till  Boverkets  föreskrifter om ändring i Boverkets föreskrifter

(2017:2) om statsbidrag till allmänna samlingslokaler, dnr:  3047/2020

Bakgrund

Boverkets  föreskrifter  [2017:2) om statsbidrag till allmänna samlingslokaler utgör

ett komplement till förordningen  (2016:1367) om statsbidrag till allmänna

samlingslokaler. Genom föreskrifterna reglerar Boverket verkställigheten av

förordningen.

Bidrag till allmänna samlingslokaler regleras sedan den 1 februari  2017  i

förordningen om statsbidrag till allmänna samlingslokaler. Bidrag till allmänna

samlingslokaler får lämnas i form av två olika bidrag; ett investeringsbidrag och ett

verksamhetsutvecklingsbidrag.

BOVERKETS  FÖRSLAG TILL ÄNDRINGAR lFÖRESKRIFTERNA

Föreskrifterna ska främja en rättssäker och effektiv myndighetshandläggning. För

att Boverket inte ska ställa högre krav på de bidragssökande än som ges av

förordningen föreslås vissa paragrafer i föreskrifterna att antingen upphävas i sin

helhet eller till vissa delar.

.  Införande av revisorsintyg

. Ändringar i ansökan för att underlätta för de bidragssökande och dess
kostnadsmässiga följder

. Ändringar i slutredovisningen för att underlätta för de bidragssökande och
dess kostnadsmässiga följder

.  Borttagande av besiktningsprotokoll och krav avseende Besiktningsman

Boverket konstaterar att de föreslagna ändringarna  — såsom borttagandet av krav

avseende besiktning och ett införande av revisorsintyg — överensstämmer med

hanteringen av andra stöd som administreras av myndigheten.

Yttrande

Remissvar kan lämnas enligt nedan

. Avstår

. Tillstyrker utan kommentar

.  Tillstyrker med kommentar

. Avstyrker med motivering

Förslag till beslut

Kultur och fritidsnämnden beslutar

att lämna följande remissvar: Tillstyrker utan kommentar

Roger Nilsson

Kultur- och fritidschef
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a- Datum Diarienummer

Boverket 2020-09-15 3.2.1 3047/2020

Myndigheten för samhällsplanering,

byggande och boende

Enligt Sändlista

SALA KOMMUN
Kommunstyrelsens förvaltning

Ink. 2020 ~09- 16

Diarienr ”_ .  '  \  (O 135" ;

p:

Remiss: Förslag till Boverkets föreskrifter om ändring i
Boverkets föreskrifter (2017:2) om statsbidrag till allmänna
samlingslokaler
Ni får härmed tillfälle att yttra er över förslag till Boverkets föreskrifter om
ändringi Boverkets föreskrifter (2017:2) om statsbidrag till allmänna samlings-
lokaler med tillhörande konsekvensutredning.

Synpunkter på förslaget lämnas senast den 13 november  2020.  Lämna syn-
punkterna i bifogad svarsfil.  I  första hand ska remissynpunkter lämnas in via 6-
post till remiss  (  boverketse. Alternativt kan ni skicka brev till Boverket, att:
Stina Jontjärd, Box  534, 371 23 Karlskrona.

Frågor om remisser) skickas till remiss  (  boverket. se.

lfs
lik Remissen går äv  n  att ladda ner från Boverkets webbplats  www.  boverket se.

   

  

rattschef

I

Bilagor:
— BFS 2020:xx Förslag till Boverkets föreskrifter om ändring i Boverkets före—
skrifter (2017:2) om statsbidrag till allmänna samlingslokaler.
— Konsekvensutredning BFS 2020:xx
— Sändlista
— Svarsfil

Boverket, Box 534, 371 23 Karlskrona. Telefon: 0455-35 30 00.
E-post: registraturen@boverket.se. Webbplats: www.boverket.se
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SALA KOMMUN
Kommunstyrelsens förvaltning

.. . . lk. 2020-09-16
Boverkets forfattnln ssamlln n _
Utgivare:  Förnamn  Efternamn »  . ,], '

p‘ . S  20201xx
ALL  2

5-.—  (I.

Boverkets föreskrifter om  ändring i  Boverkets föreskrifter  Utko fr” t  oket
- - .. . m an I(2017z2) om statsbidrag till allmanna samlingslokaler; den 0 månadg

beslutade den  0 månad  0.

Boverket föreskriver med stöd av 25 å förordningen  (2016: 1367) om
statsbidrag till  allmänna  samlingslokaler i fråga om Boverkets föreskrifter
(2017:2) om statsbidrag till  allmänna  samlingslokaler

dels att 6, 10, 14 och 15 åå ska upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 6, 10, 14 och  15  åå ska utgå,
dels att 2, 9, 11, 13  och  16  åå ska ha följande lydelse.

2 §  Ansökan om bidrag ska vara skriftlig och göras på formulär som Boverket
har fastställt. Sökanden, eller behörig företrädare för denne, ska underteckna
formuläret och lämna de uppgifter som anges.

9  § Följande handlingar ska bifogas ansökan om investeringsbidrag:
1. Nödvändiga behörighetshandlingar.
2. Sökandens stadgar, bolagsordning eller motsvarande handling.
3. Handlingar som visar byggnadens utformning, företrädesvis skalenliga eller

mätbara plan—, sektion- och fasadritningar och situationsplan.
4. Nyttjanderättsavtal, om sökanden inte själv äger lokalen eller marken.
5. Kommunens protokollsutdrag eller annan handling där det framgår att

kommunen har åtagit sig att medverka i finansieringen av projektet med minst
30 procent av det bidragsunderlag som fastställs i ärendet.

För det fall sökanden är bokföringsskyldig ska det senast upprättade förenklade
årsbokslutet, årsbokslutet eller årsredovisningen bifogas ansökan. Är sökanden
inte bokföringsskyldig ska den senast upprättade räkenskapssammanställningen
bifogas ansökan.

För det fall sökanden upprättar verksamhetsberättelse ska den senast upprättade
verksamhetsberättelsen bifogas ansökan.

11  §  Den som har beviljats investeringsbidrag ska lämna en slutredovisning av
projektet vid den tidpunkt som fastställs i bidragsbeslutet. Slutredovisningen ska
vara skriftlig och göras på formulär som Boverket har fastställt. Sökanden, eller
behörig företrädare för denne, ska underteckna formuläret och lämna de uppgifter
som anges. Slutredovisningen ska innehålla en skriftlig redogörelse av de
beviljade åtgärder som genomförts, kostnaderna för åtgärderna och hur målen för
projektet har uppnåtts.

Den ekonomiska r'edovisningens tillförlitlighet ska vara intygad av
bidragsmottagarens revisor.

13  §  Följande handlingar ska bifogas ansökan om verksamhets-
utvecklingsbidrag:

1. Nödvändiga behörighetshandlingar.

l
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2. Handlingar som visar byggnadens eller utomhusmiljöns utformning,

företrädesvis skalenliga eller mätbara plan-, sektion— och fasadritningar och

situationsplan.

3. Sökandens stadgar, bolagsordning eller motsvarande handling.
4. Nyttj anderättsavtal, om sökanden inte själv äger lokalen eller marken.

För det fall sökanden är bokföringsskyldig ska det senast upprättade förenklade
årsbokslutet, årsbokslutet eller årsredovisningen bifogas ansökan. Är sökanden
inte bokföringsskyldig ska den senast upprättade räkenskapssammanställningen
bifogas ansökan.

För det fall sökanden upprättar verksamhetsberättelse ska den senast upprättade

verksamhetsberättelsen bifogas ansökan.

16 § Den som har beviljats verksamhetsutvecklingsbidrag ska lämna en

slutredovisning av projektet vid den tidpunkt som fastställs i bidragsbeslutet.

Slutredovisningen ska vara skriftlig och göras på formulär som Boverket har

fastställt. Sökanden, eller behörig företrädare för denne, ska underteckna
formuläret och lämna de uppgifter som anges. Slutredovisningen ska mnehalla en

skriftlig redogörelse av de beviljade åtgärder som genomförts kostnaderna för

åtgärderna och hur målen för projektet har uppnåtts. .
Den ekonomiska redovisningens tillförlitlighet ska vara 1ntygad av

bidragsmottagarens revisor. _fx _  »

1. Denna författning träder  1  kraft den 1 februari 2021.

2. Författningen ska dock tillämpas för tid från ooh med den 1 augusti 2020.

3. Äldre föresk1ifter gäller fo1tfarande för statsb1d1 ag som har beviljats före den

1 augusti 2020. = ,

På Boverkets vägnar

FÖRNAeI EFTERNAMN

Förnamn Efternamn
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Inledning

Boverkets föreskrifter (2017:2) om statsbidrag till  allmänna  samlings-

lokaler utgör ett komplement till förordningen (2016: 1367) om stats—

bidrag till allmänna samlingslokaler. Genom föreskrifterna reglerar

Boverket verkställigheten av förordningen. Konsekvensutredning är

framtagen i enlighet med förordningen (2007: 1244) om konsekvens-

utredning vid regelgivning.

Konsekvensutredningen gäller endast Boverkets föreskrifter om förslag

till ändring i verkets föreskrifter om statsbidrag till allmänna samlings-

lokaler. De konsekvenser som följ er av regeringens förordning

(2020:607) om ändring i förordningen om statsbidrag till allmänna

samlingslokaler  — Vilken trädde i kraft den 1 augusti 2020 — tas inte upp i

denna konsekvensutredning.
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Bakgrund

Bidrag till allmänna samlingslokaler regleras sedan den 1 februari 2017 i

förordningen om statsbidrag till allmänna samlingslokaler. Bidrag till

allmänna samlingslokaler får lämnas i form av två olika bidrag; ett

investeringsbidrag och ett verksamhetsutvecklingsbidrag.

Investeringsbidrag kan ges för köp samt ny— eller tillbyggnad av allmän

samlingslokal. Vidare kan investeringsbidrag ges för ombyggnad eller

standardhöjande reparationer som inte är av ringa omfattning. Inves-

teringsbidrag kan också ges till tillgänglighetsskapande åtgärder för

personer med funktionsnedsättning.

Verksamhetsutvecklingsbidrag kan ges till åtgärder för att anpassa en

allmän samlingslokal, eller utomhusmiljön i nära anslutning till lokalen,

till ungdomsverksamhet inom kultur- och fritidsområdet. Vidare kan

verksamhetsutvecklingsbidraget ges för att stimulera just sådan verk-

samhet och i just sådan lokal. Verksamhetsutvecklingsbidrag kan också

ges för att utveckla ungdomars mötesfonner inom kultur- och

fritidsområdet.

Regeringen har bestämt att Boverket får meddela föreskrifter om

verkställighet av förordningen om statsbidrag till allmänna

samlingslokaler, vilket framgår av 25 § förordningen.

Boverket administrerar statsbidragen till allmänna samlingslokaler.

Beslutande organ är emellertid Samlingslokaldelegationen, ett särskilt

beslutande organ inom Boverket. Detta med stöd av 15  §  förordningen

(2012:546) med instruktion för Boverket.

Boverket
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Ändringar i förordningen

Den 25 juni  2020 beslutade  regeringen om ändringar  i  förordningen om

statsbidrag till allmänna samlingslokaler, vilka trädde i kraft den

1 augusti 2020.  Ändringarna innebär följande.

Investeringsbidrag (enligt  8 §  första stycket 4) som avser hela

kostnaden för tillgänglighetsskapande åtgärder för personer med

funktionsnedsättning höjdes från 200 000 kronor till 300 000 kronor.

Verksamhetsutvecklingsbidrag (enligt 13  §  första stycket 3) som

avser att utveckla ungdomars mötesformer inom kultur- och

fritidsområdet fär betalas uti sin helhet i samband med beslutet att

bevilja bidrag. Övriga verksamhetsutvecklingsbidrag och samtliga

investeringsbidrag får betalas ut med högst 75 procent av det

beviljade bidraget i samband med beslutet att bevilja bidrag.

Kravet på besiktning och besiktningsman togs bort (tidigare 20 §).

Bestämmelserna om redovisningen av utfört bidragsproj ekt

formuleras tydligare och enklare (21 §). Bidragsmottagaren ska

redovisa genomförda åtgärder och kostnaderna för dessa senast vid

den tidpunkt som Boverket beslutar. Vidare är bidragsmottagaren

skyldig att lämna in de eventuellt ytterligare uppgifter som Boverket

har begärt.
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Problembeskrivning

I gällande föreskrifter finns flera paragrafer som avser besiktning,

besiktningsprotokoll samt krav på besiktningsman och certifierad person.

Genom att förordningens tidigare krav på besiktningsman nu upphört att

gälla ställer Boverket därmed krav på besiktningsman som det numera

saknas stöd för i förordningen.

Vid framtagandet av nu gällande föreskrifter, gjordes ändringar i syfte att

förenkla och förtydliga för den som söker bidragen. Även denna gång vill

Boverket göra förenklingar för sökanden. I gällande föreskrifter bedömer

Boverket att det finns formuleringar som behöver förtydligas. Det finns

även bilagor som är svåra att ta fram för sökanden. Vidare finns det

frågor i ansökningsformulären som av sökanden upplevs svåra att

besvara. Ansökningsförfarandet kräver därför en arbetsinsats av sökanden

som kan upplevas omotiverat stor. I  9  och 13 §§ i föreskrifterna regleras

Vilka handlingar som ska bifogas ansökningarna om investeringsbidrag

respektive verksamhetsutvecklingsbidrag.

Svårigheter för de bidragssökande bidrar även till mer omfattande arbets-

insatser och högre kostnader för Boverkets administration av bidragen.

Boverket
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Boverkets förslag till ändringar i
föreskrifterna

Generellt om ändringar som föreslås
Föreskrifterna ska främja en rättssäker och effektiv myndighets-

handläggning. För att Boverket inte ska ställa högre krav på de

bidragssökande än som ges av förordningen föreslås vissa paragrafer i

föreskrifterna att antingen upphävas i sin helhet eller till vissa delar. Till

dessa hör paragrafer som avser besiktning, besiktningsprotokoll och

besiktningsman. Utöver dessa ändringar föreslås ändringar för att

underlätta för de sökande. Boverket bedömer att sådana ändringar även

kommer att underlätta myndighetens egen administration av bidragen,

vilken i dag är ganska omfattande.

Kraven på besiktning har alltså numera tagits bort. Därför föreslår

Boverket att den ekonomiska redovisningens tillförlitlighet ska vara

intygad av bidragsmottagarens revisor.

Införande av revisorsintyg

När det tidigare kravet på besiktningsman nu är borttaget vill Boverket

införa ett krav på att den ekonomiska redovisningens tillförlitlighet ska

vara intygad av bidragsmottagarens revisor. En bidragsmottagare som

inte omfattas av kravet att ha kvalificerad revisor kan i stället använda sin

egen valda revisor.

Boverket bedömer att ett intyg av bidragsmottagarens revisor är en

relevant uppgift för att kunna bedöma ansökan. Vidare torde det för

många bidragsmottagare inte medföra några svårigheter att få ett sådant

intyg utfärdat. Dessutom bedöms detta nya krav innebära lägre kostnader

knutna till projektet, jämfört med de tidigare kraven på besiktning och att

använda en certifierad person för besiktningen. Detta oavsett om krav på

besiktning och typ av besiktningsman finns i andra bestämmelser.

Boverket bedömer även att en relativt liten andel av de bidragssökande

omfattas av kravet att ha en kvalificerad revisor, utan att flertalet av de

sökande i stället har en vald revisor. Detta torde innebära att bidrags—

mottagarens kostnader för revisorsintyg i de allra flesta fall är en

obetydlig kostnad och betydligt lägre än kostnaden för att anlita en

certifierad person för besiktning av utförda åtgärder.
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Ändringar  i ansökan  för att  underlätta  för de bidragssökande
och  dess  kostnadsmässiga  följder

Boverket föreslår att det görs ändringar för att förenkla ansöknings-

processen för bidragssökande (9 och 13 §§ föreskrifterna). Generellt för

båda uppräkningarna bör strecksatserna ersättas av nummerlistor i

författningen. Det blir därigenom lättare att uppfatta och hänvisa till de

olika kraven.

De kartor som sökande av bidraget enligt gällande föreskrifter ska bifoga

ansökan föreslås tas bort. Även redovisningen av övriga allmänna

samlingslokaler och uppgiften om antal invånare i upptagningsområdet,

som ska bifogas ansökan enligt nuvarande ansökningsformulär, föreslås

tas bort. Boverket bedömer vidare att kravet om att det ska finnas ett

varaktigt behov av en allmän samlingslokal på orten för att få bidrag (9 §

första stycket 1 förordningen), kan uppfyllas genom att sökande besvarar

frågorna eller gör en kort beskrivning i ansökningsformuläret. Boverket

bedömer att dessa ändringar kommer att underlätta ansökningsprocessen

för bidragssökande.

Boverket har tidigare bedömt att tidsåtgången för den sökande uppgår till

totalt cirka 20 timmar; 1 timme för att fyllai ansökan och 19 timmar för

att ta fram underlagen till ansökan. Med de föreslagna ändringarna

bedömer Boverket att tiden för den sökande uppgår till totalt cirka 16,5

timmar; 1,5 timmar för att fylla i ansökan och 15 timmar för att ta fram

underlagen till ansökan. Då har Boverket beaktat att det ökar tiden med

cirka en halvtimme att fylla i ansökan, när sökande också ska lämna de

korta beskrivningarna i stället för att lämna vissa bilagor. Däremot

kommer ändringarna att innebära att tiden för att ta fram underlagen

minskar med cirka fyra timmar, mot bakgrund av att sökande inte längre

behöver bifoga kartor på upptagningsområde, redovisning av övriga

samlingslokaler samt uppgift om invånarantal. Denna beräkning av

tidsåtgången för ansökningsförfarandet gäller för både investerings-

bidraget och verksamhetsutvecklingsbidraget.

Det är svårt att värdera det frivilliga arbete som utförs inom ramen för en

organisation eller förening. Boverket har tidigare uppskattat värdet av

en timmes arbete för en ansökan om statsbidrag till allmänna samlings-

lokaler till 220 kronor. Boverket ser ingen anledning att nu frångå den

uppskattningen. Sökandes administrativa kostnader för att fylla i en

ansökan om investeringsbidrag respektive verksamhetsutvecklingsbidrag

uppskattas därför efter föreslagna ändringar minska med totalt 770 kronor

till  3  630 kronor (16,5 timmar (21 220 kronor).

Boverket
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Boverket har tidigare uppskattat att tidsåtgången för att handlägga en

ansökan uppgår till 12 timmar. Med de föreslagna ändringarna beräknar

Boverket att denna tidsåtgång kommer att minska till 11 timmar. Men en

antagen genomsnittlig lönekostnad om 450 kronor per timme, beräknas

kostnaden för myndighetens handläggning av en ansökan minska med

450 kronor till  4  950 kronor. I denna kostnad ingår även att förbereda

ärendet inför beslutsmötet i Samlingslokaldelegationen, göra förskotts-

utbetalning (18 § första stycket förordningen) samt hantera avslag av de

ärenden som inte beviljas bidrag.

Ersättningen till Samlingslokaldelegationens ordförande och övriga

ledamöter påverkas inte av ändringarna i föreskrifterna.

Ändringar i slutredovisningen för att underlätta för de
bidragssökande och dess kostnadsmässiga följder

Tidigare har sökande vid redovisningen av utfört bidragsprojekt behövt

lämna in dokumenten Slutredovisning, Kostnadsredovisning och

Besiktningsprotokoll. Boverket föreslår att sökande i stället ska redovisa

åtgärder och kostnader i formuläret Slutredovisning, som ska komplet-

teras med ett revisorsintyg. Boverket bedömer att också dessa ändringar

är ett led i att underlätta för bidragssökande.

Boverket har tidigare beräknat att tidsåtgången för att fylla i blanketten

för slutredovisning av ett projekt uppgår till en timme för investerings—

bidrag (enligt 8  §  förordningen) samt för anpassning av allmän

samlingslokal eller utomhusmiljö till ungdomsverksamhet (enligt 13 §

första stycket 1 förordningen). Dessutom beräknade Boverket att varje

slutredovisning tog ytterligare fyra timmar för arbetet med besiktnings-

protokollet och kostnadsredovisningen. Detta innebär alltså en total tid

om cirka fem timmar. Med de föreslagna ändringarna bedömer Boverket

att tiden för slutredovisningen i stället kan beräknas till totalt tre timmar.

Då har Boverket beaktat att ifyllnaden av det föreslagna nya formuläret

för slutredovisning kommer att öka till två timmar, då det också inne-

håller en sammanställning av kostnaderna för projektet. Däremot medför

förslaget en minskning av övrig tid med tre timmar; från fyra timmar till

en timme. Detta eftersom tidigare besiktningsprotokoll och kostnads-

redovisningen tas bort helt samt att det i stället införs att ett revisorsintyg

lämnas som bilaga.

För övriga verksamhetsutvecklingsproj ekt beräknade Boverket tidigare

att slutredovisningen uppgick till totalt sex timmar; två timmar för

ifyllnad av formuläret och ytterligare fyra timmar för besiktning och

kostnadsredovisning. Med de föreslagna ändringarna uppskattar Boverket
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att den totala tiden för slutredovisningen minskar med cirka två timmar

till totalt fyra timmar; tre timmar för ifyllnad av det nya formuläret och

ytterligare endast en timme för revisorsintyget. Då har Boverket beaktat

att ifyllnaden av det nya formuläret är mer omfattande och även inne—

håller en sammanställning av kostnaderna för projektet, varför det tar en

timme mer än tidigare slutredovisning. Däremot medför förslaget för

samtliga projekt som avser verksamhetsutvecklingsbidrag en minskning

av övrig tid med tre timmar; från fyra timmar till en timme. Detta

eftersom tidigare besiktningsprotokoll och kostnadsredovisningen tas bort

helt samt att det i stället införs att ett revisorsintyg lämnas som bilaga.

Den totala arbetsbördan för sökanden kommer genom dessa föreslagna

ändringar alltså att minska från cirka fem timmar till tre timmar för

investeringsbidrag respektive från cirka sex timmar till fyra timmar för

verksamhetsutvecklingsbidraget.

Sökandes administrativa kostnader för slutredovisningen av investerings-

bidrag respektive verksamhetsutvecklingsbidrag uppskattas därför efter

föreslagna ändringar minska med totalt 440 kronor för respektive bidrag

till 660 kronor (3 timmar å 220 kronor) respektive 880 kronor (4 timmar

a 220 kronor).

Boverket har tidigare uppskattat att tidsåtgången för att handlägga en

slutredovisning och utbetalning av ett byggprojekt (enligt 18 § för-

ordningen) uppgår till tre timmar. Med de föreslagna ändringarna

beräknar Boverket att denna tidsåtgång kommer att minska med cirka en

halvtimme till två och en halv timme. Med en antagen genomsnittlig

lönekostnad om 450 kronor per timme, beräknas kostnaden för myndig—

hetens handläggning av en slutredovisning att minska med 225 kronor till

1 125 kronor.

Borttagande av besiktningsprotokoll och  krav  avseende
besiktningsman

Kravet på besiktningsman har alltså nu tagits bort i förordningen. Därmed

måste motsvarande krav i föreskrifterna — avseende besiktning, besikt-

ningsprotokoll och besiktningsman  — tas bort. Detta eftersom Boverket

genom föreskrifterna inte kan ställa högre krav på bidragsmottagaren än

vad som regleras i förordningen. Detta innebär att bidragsmottagaren

kanske inte alls behöver anlita en certifierad person för besiktningen, om

detta inte krävs i andra bestämmelser. I vissa fall behöver åtgärden inte

besiktas alls. '

Boverket konstaterar därmed att de bestämmelser som avser besiktning,

besiktningsprotokoll och krav på besiktningsman eller certifierad person i

Boverket
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nu gällande föreskrifter ska upphävas. Dessa förändringar innebär därmed

mindre kostnader för sökanden, i de fall där sökanden inte annars behöver

anlita en besiktningsman.

Överenstämmelse med administration av  andra  stöd

Boverket konstaterar att de föreslagna ändringarna — såsom borttagandet

av krav avseende besiktning och ett införande av revisorsintyg — överens-

stämmer med hanteringen av andra stöd som administreras av

myndigheten.
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Effekter om ändringar inte görs

Om  föreslagna  ändringar  inte  görs i Boverkets föreskrifter kan det få

följ ande effekter:

Boverket kommer  i samband  med bidragsansökningar  i  vissa fall

även fortsättningsvis att kräva in bilagor som medför omotiverat stora

arbetsinsatser från sökanden och en omfattande administration av

bidragen för Boverket. Detta medför högre kostnader, både för

bidragssökande och Boverket.

Boverket kommer att ha större krav på bidragsmottagaren än vad som

regleras i förordningen avseende krav på besiktningsprotokoll och

besiktningsman eller certifierad person, vilket myndigheten alltså

saknar stöd för i gällande förordning.

Bidragsmottagaren kommer i många fall även fortsättningsvis få

kostnader för besiktning av certifierad person för projekt som inte

annars har krav på besiktning.

I  många fall kommer besiktningen även fortsättningsvis att behöva

utföras av person som inte har relevant kompetens för uppgiften.

Boverket
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Konsekvenser

Regelförenkling
Syftet  med ändringarna i föreskrifterna är att bestämmelserna i

förordningen ska vara uppfyllda, att föreskrifterna inte ska innehålla

högre krav än vad som ges i förordningen och att resursåtgången för

bidragssökande och även Boverkets administration inte ska vara

omotiverat stor. Boverket bedömer att ändringarna medför regel-

förenklingar för bidragssökande, men även främjar en rättssäker och

effektiv myndighetshandläggning.

Uppgifter om vilka som berörs av regleringen
De ändrade reglerna berör presumtiva bidragssökande, Vilka är ideella

föreningar, stiftelser och aktiebolag som arbetar utan vinstsyfte samt som

är fristående från en kommun eller kommunala företag och bolag.

Ekonomiska och andra konsekvenser för berörda
aktörer
De ändrade reglerna bedöms inte medföra några ökade kostnader för

berörda aktörer. Borttagandet av krav på besiktningsman och införandet

av krav på revisorsintyg för bidragsmottagare kan däremot innebära att

bidragsmottagarens kostnader minskar. Ändringarna bör inte innebära

några förändringar i berörda aktörers verksamhet. Boverket bedömer

vidare att ändringarna inte heller påverkar konkurrensförhållandena

mellan olika företag.

Sammantaget bedömer Boverket att de föreslagna föreskrifterna inte är av

sådan omfattning och innebörd att de får effekter av betydelse för

företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt.

Konsekvensutredningen behöver därmed inte redovisa en sådan beskriv-

ning som annars krävs enligt 7 § förordningen om konsekvensutredning

vid regelgivning.

Konsekvenser för barn
Boverket bedömer att ändringarna inte har. några konsekvenser för barn.

Konsekvenser för miljö och hälsa
Boverket bedömer att ändringarna inte har några konsekvenser för miljö

eller hälsa.
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Konsekvenser för personer med nedsatt
funktionsförmåga
Boverket bedömer att ändringarna inte har några konsekvenser för

personer med nedsatt funktionsförmåga.

Konsekvenser ur ett jämställd hetsperspektiv
Boverket bedömer att ändringarna inte ha några konsekvenser ur ett

jämställdhetsperspektiv.

Regleringens överensstämmelse med de
skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till
Europeiska unionen
Boverket bedömer att föreskrifterna överensstämmer med de skyldigheter

som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.

Boverket
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Tidpunkt för ikraftträdande

Ändringarna  i  förordningen om statsbidrag till allmänna samlingslokaler

trädde i kraft den 1 augusti  2020.  Enligt andra punkten i övergångs-

bestämmelserna gäller äldre föreskrifter fortfarande för statsbidrag som

har beviljats före ikraftträdandet.

Boverkets föreskrifter om ändring i Boverkets föreskrifter om statsbidrag

till allmänna samlingslokaler föreslås träda i kraft den 1 februari  2021,

men tillämpas för tid från och med den 1 augusti  2020.  Vidare föreslås att

äldre föreskrifter fortfarande ska gälla för statsbidrag som har beviljats

före den  1  augusti  2020.
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Särskilda  informationsinsatser

Boverket planerar att göra ett utskick till Riksorganisationerna med

anledning av de föreslagna ändringarna i föreskrifterna. Informationen

om ändringen kommer också att publiceras på Boverkets webbplats

www.boverket.se.

Boverket



18

Boverket

Konsekvensutredning BFS 2020:X

Författningskommentar

Föreslagna ändringar i föreskrifterna

Ansökan om bidrag (2 §)

Beskrivning

Paragrafen får ändrad lydelse  i  form av att ordet ”blankett” byts ut till

ordet ”formulär”.

Motiv

Användandet av formulär möjliggör även en framtida eventuell digital

ansökan. Vidare skapar det enlighet med Boverkets andra föreskrifter om

stöd och bidrag.

Konsekvenser

Ett enhetligt användande av ordet formulär underlättar för både Boverkets

handläggning och sökandes ansökningar.

Besiktningsmän (6 §)

Beskrivning

Bestämmelsen som beskriver vem som får vara besiktningsman upphävs

på grund av att förordningens tidigare bestämmelse om besiktning och

besiktningsman har upphävts (20 §).  Boverket  kan genom föreskrifterna

inte ställa högre krav på bidragsmottagaren än vad som regleras i

förordningen.

Motiv

En ändring av föreskrifterna är nödvändig för att föreskrifterna ska vara

förenliga med den nu ändrade förordningen.

Konsekvenser

Ett borttagande av kravet på besiktningsman kommer att underlätta för

sökanden.

Underlag för prövning av en ansökan om bidrag (9 §)

Beskrivning

Vissa delar av den tidigare bestämmelsen upphävs.



Konsekvensutredning BFS  2020:X 19

Följande reglering tas bort:

0  Redovisning av övriga allmänna samlingslokaler i

upptagningsområdet.

o  Karta där allmänna samlingslokaler är markerade inklusive

sökandens.

'  Antal invånare i upptagningsområdet ska anges.

Motiv

Det finns ett krav i 9 § första stycket 1 förordningen, om att det ska finnas

ett varaktigt behov av en allmän samlingslokal på orten för att sökanden

ska kunna erhålla bidrag. I nuvarande föreskrifter regleras att sökande ska

ge in underlag — i form av de tre uppräknade punkterna som anges ovan —

för att detta krav ska kunna bedömas vara uppfyllt. Boverket bedömer

dock att detta krav i stället kan uppfyllas genom att sökanden besvarar

frågor i ansökningsformuläret eller att sökanden gör korta beskrivningar i

ansökningsformuläret. Boverket bedömer att detta kommer att underlätta

ansökningsprocessen för bidragssökande. Vidare medför framtagandet av

karta, som visar sökandens lokal och andra allmänna samlingslokaler i

upptagningsområdet, ett moment i samband med ansökan som många

bidragssökande upplever besvärligt.

Konsekvenser

Ändringarna  — att kräva in uppgifterna i ansökningsformuläret i stället för

genom bilagor till ansökan — innebär att både bidragssökandens och

Boverkets handläggning underlättas.

Besiktningsprotokoll och  kostnadsredovisning (10 §)

Bakgrund

Bestämmelsen om besiktningsprotokoll upphävs på grund av att

förordningens tidigare bestämmelse om besiktning och besiktningsman

har upphävts (20 §). Vidare bedömer Boverket att en separat kostnads—

redovisning försvårar för bidragsmottagare, varför regleringen om denna

upphävs. I stället ska kostnadsredovisningen ingå i slutredovisningen.

Motiv

Det finns en risk att bidragsmottagaren missar att komma in med

dokumentet Kostnadsredovisning i samband med att projektet har

slutförts och i stället lämnar in fakturor till Boverket. Vidare medför det

en fördröjning av Boverkets handläggning när myndigheten måste be

sökanden att komplettera slutredovisningen av slutfört bidragsprojekt.

För att både förenkla för sökande och minska risken för att kostnaderna

Boverket
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för projektet inte redovisas korrekt bedömer Boverket att kostnaderna i

stället ska redovisas  i  formuläret Slutredovisning.

Konsekvenser

Det blir enklare för sökande att lämna korrekt redovisning av projektet då

antalet dokument blir färre. Det underlättar även Boverkets handläggning.

Slutredovisning (11 §)

Beskrivning

Orden ”blankett” och ”blanketten” byts ut till orden ”formulär” och

”formuläret”. Vidare görs ett tillägg avseende slutredovisningen, att den

även ska innehålla kostnaderna för åtgärderna. Paragrafens lydelse

kommer också att ändras från att ange att kostnadsredovisning och

besiktningsprotokoll ska bifogas slutredovisningen, till att det i stället

införs ett nytt krav om att redovisningens tillförlitlighet ska intygas av

rev1sor.

Motiv

Redovisningen av kostnader tas upp här, för att förenkla och förtydliga

för bidragsmottagaren. Vidare bedömer Boverket att det är relevant att

införa ett krav om att ge in ett revisorsintyg, för att underlätta myndig-

hetens bedömning att projektets kostnader har redovisats tillförlitligt.

Konsekvenser

Redovisningen av kostnaderna för utfört bidragsproj ekt ska ske i

dokumentet Slutredovisning. Bidragsmottagaren har på detta sätt färre

dokument att lämna in till Boverket vid redovisning av utfört bidrags-

projekt. Boverket bedömer att en relativt liten andel av de bidragssökande

omfattas av kravet att ha en kvalificerad revisor, utan att flertalet av de

sökande i stället har en vald revisor. Detta torde innebära att bidragsmot-

tagarens kostnader för revisorsintyg i de allra flesta fall är en obetydlig

kostnad och betydligt lägre än kostnaden för att anlita en certifierad

person för besiktning av utförda åtgärder.

Underlag för prövning av en ansökan om bidrag (13 §)

Bakgrund

Vissa delar av den tidigare bestämmelsen upphävs.
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Följande reglering tas bort:

0  Redovisning av övriga allmänna samlingslokaler i

upptagningsområdet.

.  Karta där allmänna samlingslokaler är markerade inklusive

sökandens.

o  Antal invånare i upptagningsområdet.

Motiv

Det finns ett krav i 9  §  första stycket 1 förordningen, om att det ska finnas

ett varaktigt behov av en allmän samlingslokal på orten för att sökanden

ska kunna erhålla bidrag.  I  nuvarande föreskrifter regleras att sökande ska

ge in underlag — i form av de tre uppräknade punkterna som anges ovan  —

för att detta krav ska kunna bedömas vara uppfyllt. Boverket bedömer

dock att detta krav i stället kan uppfyllas genom att sökanden besvarar

frågor i ansökningsformuläret eller att sökanden gör korta beskrivningar i

ansökningsformuläret. Boverket bedömer att detta kommer att underlätta

ansökningsprocessen för bidragssökande. Vidare medför framtagandet av

karta, som visar sökandens lokal och andra allmänna samlingslokaler i

upptagningsområdet, ett moment i samband med ansökan som många

bidragssökande upplever besvärligt.

Konsekvenser

Ändringarna — att kräva in uppgifterna i ansökningsformuläret i stället för

genom bilagor till ansökan — innebär att både bidragssökandens och

Boverkets handläggning underlättas.

Besiktningsprotokoll (14 §)

Besiktningsprotokoll

Bestämmelsen om besiktningsprotokoll upphävs. Detta på grund av att

förordningens tidigare bestämmelse om besiktning och besiktningsman

har upphävts (20 §). Boverket kan genom föreskrifterna inte ställa högre

krav på bidragsmottagaren än vad som regleras i förordningen.

Motiv

En ändring av föreskrifterna är nödvändig för att föreskrifterna ska vara

förenliga med den nu ändrade förordningen.

Konsekvenser

Ett borttagande av kravet på besiktningsman kommer att underlätta för

sökanden.

Boverket
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Kostnadsredovisning (15 §)

Bakgrund

Boverket bedömer att en separat kostnadsredovisning försvårar för

bidragsmottagare, varför den upphävs. I stället ska kostnadsredovisningen

ingå i slutredovisningen.

Motiv

Det finns en risk att bidragsmottagaren missar att komma in med

dokumentet Kostnadsredovisning i samband med att projektet har

slutförts och i stället lämnar in fakturor till Boverket. Vidare medför det

en fördröjning av Boverkets handläggning när myndigheten måste be

sökanden att komplettera slutredovisningen av slutfört bidragsp'rojekt.

För att både förenkla för sökande och minska risken för att kostnaderna

för projektet inte redovisas korrekt bedömer Boverket att kostnaderna i

stället ska redovisas i formuläret Slutredovisning.

Konsekvenser

Det blir enklare för sökande att lämna korrekt redovisning av projektet då

antalet dokument blir färre. Det underlättar även Boverkets handläggning.

Slutredovisning (16 §)

Bakgrund

Orden ”blankett” och ”blanketten” byts ut till orden ”formulär” och

”fölmuläret”. Vidare görs ett tillägg avseende slutredovisningen, att den

även ska innehålla kostnaderna för åtgärderna. Paragrafens lydelse

kommer också att ändras från att ange att kostnadsredovisning och

besiktningsprotokoll ska bifogas slutredovisningen, till att det i stället

införs ett nytt krav om att redovisningens tillförlitlighet ska intygas av

rev1sor.

Motiv

Redovisningen av kostnader tas upp här, för att förenkla och förtydliga

för bidragsmottagaren. Vidare bedömer Boverket att det är relevant att

införa ett krav om att ge in ett revisorsintyg, för att underlätta myndig-

hetens bedömning att projektets kostnader har redovisats tillförlitligt.

Konsekvenser

Redovisningen av kostnaderna för utfört bidragsprojekt ska ske i

dokumentet Slutredovisning. Bidragsmottagaren har på detta sätt färre

dokument att lämna in till Boverket vid redovisning av utfört bidrags-

projekt. Boverket bedömer att en relativt liten andel av de bidragssökande

omfattas av kravet att ha en kvalificerad revisor, utan att flertalet av de
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sökande i stället har en vald revisor. Detta torde innebära att

bidragsmottagarens kostnader för revisorsintyg i de allra flesta fall är en

obetydlig kostnad och betydligt lägre än kostnaden för att anlita en

certifierad person för besiktning av utförda åtgärder.

Boverket
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Sändlista; Förslag till Boverkets föreskrifter om ändring i
Boverkets föreskrifter om statsbidrag till allmänna
samlingslokaler
Astma— och allergiförbundet

Bodens kommun

Borlänge kommun

Borås kommun

Botkyrka kommun

Bygdegårdarnas Riksförbund

DHR — Delaktighet, Handlingskraft,
Rörelsefrihet

Eskilstuna kommun

Folkets Hus och Parker

Funktionsrätt Sverige

Förbundet FÖR delaktighet och jäm—
likhet

Göteborgs Stad

Hagfors kommun

Huddinge kommun

Hudiksvalls kommun

Järfälla kommun

Jönköpings kommun

Kalmar kommun

Kommerskollegium

Kristianstads kommun

Kulturrådet

Luleå kommun

Länsstyrelsen i Skåne län

Länsstyrelsen i Stockholms län

Länsstyrelsen i Västerbottens län

Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Malmö Stad

Myndigheten för delaktighet

Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap

Myndigheten för ungdoms- och civil-
samhällesfrågor

Neuroförbundet

Norrköpings kommun

Nynäshamns kommun

Näringslivets regelnämnd

Regelrådet

Boverket, Box 534, 371 23 Karlskrona. Telefon:  0455-35  30 00.

E-post: registraturen©boverketse. Webbplats: www.boverketse



Region Gotland

Sala kommun

Skellefteå kommun

Skövde kommun

Statens konstråd

Stockholms Stad

Svenska kyrkan

Sveriges Dövas Riksförbund

Sveriges Kommuner och Regioner

Synskadades Riksförbund

Södertälje kommun

Uppsala kommun

Varbergs kommun

Västerås Stad

Växjö kommun

Våra Gårdar

Örebro kommun

Örnsköldsviks kommun
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 FÖR KÄNNEDOM 

Förslag till sammanträdesdagar 2021 för kommunfullmäktige  

MÅNDAGAR KL 18.00 
25 januari 

22 februari 

29 mars 

26 april  bokslut 2020 

31 maj 

21 juni  budgetbeslut 

30 augusti    

27 september    

25 oktober  delårsrapport per den 31 augusti 

29 november  verksamhetsplaner delges 

20 december 
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Sammanträdesdagar 2021 för kommunstyrelsen och dess utskott 

KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT - ONSDAGAR KL 09.00 
 

20 januari  strategiskt inspel från finans behandlas 

 

17 februari 

 

9 mars  boksluts- och budgetberedning (heldag) 

10 mars   boksluts- och budgetberedning (heldag) 

24 mars  bokslut 2020 

   

21 april  Investeringsbudget 2023-2024 med plan 2025- 
  2029, månadsuppföljning mars 

 

26 maj                                        budgetbeslut, månadsuppföljning april 

 

23 juni  månadsuppföljning maj 

 

25 augusti  budget 

 

29 september  delårsrapport  

 

27 oktober  månadsuppföljning september 

 

24 november  månadsuppföljning oktober 

 

15 december 
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Kommunstyrelsens förvaltning   
 
 

 

 

KOMMUNSTYRELSEN - ONSDAGAR KL 09.00 
7 januari (torsdag) 

3 februari 

3 mars  

7 april   bokslut  2020 + strategiskt inspel 

5 maj  Investeringsbudget 2023-2024 med plan 2025- 
  2029, månadsuppföljning mars 

9 juni   budgetbeslut – månadsuppföljning april   

11 augusti  månadsuppföljning maj 

8 september   

6 oktober  delårsrapport per 31 augusti  

10 november  verksamhetsplaner delges + månadsuppföljning sept  

8 december  månadsuppföljning oktober 
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ARBETSGIVARDELEGATIONEN - ONSDAGAR KL 08.30 
12 januari (tisdag) 

10 februari 

17 mars 

14 april 

19 maj 

16 juni 

18 augusti 

22 september 

20 oktober 

17 november 

22 december 
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