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§ 234
Utdelning av medel till Falkenbergs Föreningsråd, KS
2017/357
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Tilldela Falkenbergs Föreningsråd oförändrat kommunalt stöd om 1 mkr
per år.
2. Uppdra åt budgetberedningen att se över möjligheten att ge Falkenbergs
Föreningsråd ökat kommunalt stöd med 300 tkr per år.
Beskrivning av ärendet
Falkenbergs Föreningsråd är en ideell politiskt och religiöst neutral stödoch resursförening för ideella föreningar i Falkenbergs kommun.
Föreningsrådet fungerar som en paraplyorganisation för ca 300 ideella
föreningar. Föreningen är en länk mellan kommun, arbetsförmedling och
andra myndigheter.
I föreningen anställer man personer med nedsatt arbetsförmåga som har
lönebidrag från arbetsförmedlingen med syftet att ge dessa personer ett
meningsfullt arbete, samt möjlighet att ingå i en gemensam arbetsgrupp,
trots att de är utspridda på en mängd olika arbetsplatser. Man säkerställer
samtidigt att reglerna för arbetsrätt och arbetsmiljö följs, då det kan vara
svårt för en ideell förening att sätta sig in i alla regler kring att vara
arbetsgivare.
De anställda utför tjänster hos medlemsföreningarna som kan vara;
vaktmästeri, gräsklippning och diverse underhållsarbeten samt lokalvård.
Föreningen utför även administrativa tjänster såsom kanslitjänster och
bokföringstjänster.
Rådets ändamål:
-

att vara arbetsgivare för lönebidragsanställda, placerade i
Föreningsrådet eller medlemsföreningar.
att skapa möjlighet till arbetspraktik i Föreningsrådet eller
medlemsföreningar.
att vara ett informationsorgan/nätverk mellan kommunarbetsförmedling-föreningar såväl lokalt, som på andra nivåer.
att bistå föreningar med utbildning och rekrytering av personal
att genom service/tjänster underlätta för medlemsföreningarnas
verksamhet
skapa samverkan mellan föreningarna i kommunen
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I dagsläget har Föreningsrådet 17 anställda varav fyra är säsongsanställda
under sommaren. Samtliga har någon form av anställningsstöd av
Arbetsförmedlingen. Storleken på stödet varierar utifrån individens
arbetsförmåga och kan förändras över tid.
Det är sammanlagt 39 föreningar som köper tjänster av Föreningsrådet just
nu. Föreningarna betalar 100 kr per arbetad timme varav 20 kr är moms.
Detta pris har under 2018 höjts från 80 kr. Bedömningen är att om detta pris
skulle öka ytterligare så finns det en risk att efterfrågan av tjänster minskar,
varför en intäktsökning genom ökat timpris inte är önskvärd.
Motivering av beslut
Personerna som är anställda av Föreningsrådet är människor som av olika
anledningar har svårighet att få arbete på den reguljära arbetsmarknaden.
Om de inte varit anställda av Föreningsrådet hade risken varit stor att de
varit bidragsberoende på något sätt. Därför är vinsterna stora både för
individen själv samt samhällsekonomiskt att Föreningsrådets verksamhet
finns. Adderar man dessutom de ideella föreningarnas möjligheter att få
tjänster utförda till ett ekonomiskt fördelaktigt pris blir anledningen ännu
större att driva Föreningsrådets verksamhet vidare i nuvarande omfattning.
Utifrån storleken på det kommunala bidraget är det inte möjligt att anställa
fler personer utan det har nått en övre gräns. Med största sannolikhet
kommer något färre personer att vara anställda i framtiden. Detta för att få
en stabil ekonomi i verksamheten som kan hantera
förändringar/minskningar i lönestöden samt variationer föreningarnas
efterfrågan på tjänster.
Under första halvåret 2018 har nettolönekostnaderna uppgått till 504 479 kr
vilket betyder på att Föreningsrådet behöver anpassa sin verksamhet under
andra halvåret för att kunna göra ett nollresultat, om man tar i beaktande att
övriga kostnader under 2017 uppgick till 272 772 kr. Styrelsen och
verksamhetsledaren har tagit fram åtgärder som kommer att genomföras för
att nå så nära ett nollresultat som möjligt 2018. För att med säkerhet kunna
bibehålla dagens antal anställda behövs ett tillskott på 300 tkr per år.
Ekonomi
Föreningsrådet erhåller årligen 1 Mkr i kommunalt bidrag. Bidraget används
för att täcka den nettolönekostnad som uppstår när en person anställs samt
till sedvanliga driftkostnader i form av hyra, fordonskostnader mm.
Antas förslaget om bibehållet bidrag på 1 Mkr medför det oförändrade
kostnader för kommunen.
Antas förslaget om ett ökat bidrag medför det en kostnadsökning för
kommunen med 300 tkr per år.
Resultatet 2017 var -74 550 tkr. Ett extra tillfälligt bidrag från kommunen
på 350 tkr utbetalades 2017.
Föreningen fick under 2017 även ett tillfälligt extra bidrag på 200 tkr för att
täcka kostnaden för moms som infördes från 1 juli 2017. Denna kostnad
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kommer från och med 2018 att täckas genom att timpriset för föreningarna
ökat från 80 kr till 100 kr per timme.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2018-08-21
Kommunstyrelsen 2017-12-05 § 327
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