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Kommunfullmäktige sammanträder på Kulturhuset Björnen måndag den 22 

juni 2020 klockan 18:30 för behandling av följande ärenden:  
 

1. Kommunfullmäktiges öppnande 
2. Godkännande av kallelse 
3. Upprop av ledamöter inklusive tjänstgörande ersättare. 
4. Godkännande av föredragningslista 
5. Val av två ledamöter att justera protokollet samt beslut om tidpunkt 

och plats för protokollets justering 
6. Eventuella avsägelser/val 
7. Eventuella nyinkomna enkla frågor 
8. Eventuella nyinkomna interpellationer 
9. Årsredovisning 2019, Söderåsens samordningsförbund, FINSAM 
10. Firmatecknare för Åstorps kommun 
11. Revidering av reglemente avseende föreningsbidrag för sociala 

föreningar 
12. Eventuella nyinkomna motioner 
13. Anmälningar/delgivningar 

 
Per-Arne Håkansson Merih Özbalci 
Ordförande Kommunsekreterare  
 
Handlingarna till sammanträdet finns på kommunens webbsida, 
www.astorp.se/kf, från 9 juni och på Medborgarkontoret, Storgatan 7, Åstorp 
från den 15 juni. 
 
 
 
 
 
Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga, men beakta följande: 
 
 
 
Med anledning av rådande situation med covid-19 vill vi betona de allmänna 
rekommendationer som råder i landet och som ni kan läsa mer om på 
www.krisinformation.se  

 Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld eller uppvisar 
andra symtom 

 Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus 
 Undvik sociala kontakter om du är över 70 år 

 
För att sprida ut de som är närvarande i salen kommer allmänheten placeras 
uppe på balkongen. Följ anvisningarna som ges vid mötet. 

http://www.astorp.se/kf
http://www.krisinformation.se/
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För gruppmöten har rum reserverats i Kulturhuset Björnen från klockan 17:30 
enligt följande: 
 För Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet cafeterian 
 För Sverigedemokraterna grupprummet i källaren 
 För Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna stora 

konferensrummet på andra våningen 
 
För detaljer kring grupprum eller om det behövs fler grupprum, kontakta 
kommunkansliet 042-640 13. 
 

Tillhörande bilagor: 

Inga extra bilagor 
 
Om ni inte har fått någon av ovanstående bilagor ber vi er kontakta 
administrativa enheten omgående via telefon 042 – 640 13. Alternativt kan ni 
skicka e-post till kommunstyrelseforvaltningen@astorp.se  

mailto:kommunstyrelseforvaltningen@astorp.se


 

 

 

 
 

 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 
Beslutande organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2020-06-22 
Datum för anslagets uppsättande 2020-06- 
Datum för anslagets nedtagande 2020-07- 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen 
    
    
    

Underskrift  

 

1(14) 
 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 2020-06-22 

Plats och tid Kulturhuset Björnen 18:30 –  
Ajournering  

Beslutande Se bilaga 
Övriga deltagare Merih Özbalci,  

administrativ chef/ 
kommunsekreterare  

 

Utses att justera   
Plats och tid  

      
      
      

Sekreterare Merih Özbalci §§ 82 –  
   

   
     

Ordförande Per-Arne Håkansson (S) 
      
      
      

Justerande   

 
 



Kommunfullmäktige 

 

 

 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2020-06-22 
 

 
Paragraf Ärende 

Kf § 82  Godkännande av kallelse 
Kf § 83  Godkännande av föredragningslistan 
Kf § 84  Eventuella avsägelser/val 
 Avsägelse från Karin Larsson (C) 
Kf § 85  Eventuella nyinkomna enkla frågor 
Kf § 86  Eventuella nyinkomna interpellationer 

Kf § 87  Årsredovisning 2019, Söderåsens samordningsförbund, FINSAM 
Kf § 88  Firmatecknare för Åstorps kommun 
Kf § 89  Revidering av reglemente avseende föreningsbidrag för sociala 

föreningar 
Kf § 90  Eventuella nyinkomna motioner 
Kf § 91  Anmälningar/delgivningar 
 



Kommunfullmäktige 

 

 

 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2020-06-22 
 

 

  N
är

va
ro

 

  

Namn Ledamöter 

  

Ja
 

N
ej

 

A
vs

tå
r 

Ja
 

N
ej

 

A
vs

tå
r 

Wiveca Andreasson (M)        
Annica Vink (C)        
Åsa Holmén (L)        
Hans Sundström (KD)        
Ronny Sandberg (S)        
Johan Bergqvist (V)        
Maria Gottschalk (-)         
Jan Karlsson (M)        
Murat Özbalci (C)        
Mattias Jonsäter (L)        
Bitten Mårtensson (S)        
Peter Lindberg (SD)        
Martin Sjöström (M)        
Isabella Dzanko (S)        
Richard Mattson (SD)        
Joakim Sandberg (M)        
Menaid Nocic (S)        
Sten Hugosson (SD)        
Roger Nielsen (M)        
Lennart Fredriksson (S)        
Nikki Arvidsson (SD)        
Othman Al Tawalbeh (S)        
Rolf Lundqvist (SD)        
Gun Friberg (S)        
Marcus Möller (SD)        
Reino Persson (S)        
Anna-Lena Olsson (SD)        
Anton Holmberg (SD)        
Janet Norbäck (M) 2:e vice ordf.        
Lucy Glinka (S) 1:e vice ordf.        
Per-Arne Håkansson (S) ordf.         
        

NÄRVAROLISTA  
kommunfullmäktige ledamöter  
och ersättare samt omröstningsbilaga 



Kommunfullmäktige 

 

 

 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2020-06-22 
 

 

Namn Ersättare N
är

va
ro

 

  

(M) 

  

Ja
 

N
ej

 

A
vs

tå
r 

Ja
 

N
ej

 

A
vs

tå
r 

Patrik Selemba        
Amelie Stenqvist         
Ulf Söderström        
        
(C)        
Karin Larsson        
Ebba Kroon        
        
(L)        
Bodil Hellberg         
Monica Glans        
        
(KD)        
Barbro Nielsen        
Nils-Göran Nilsson        
        
(S)        
Ioana Cimpoeru        
Bengt Olle Andersson        
Dafina Lugici        
Mikael Mårtensson        
Linda-Marie Camper        
        
(V)        
Gunilla Pellinen        
Sven Ohlsson         
        
(SD)        
Marika Lindberg         
Jan Hennicks (-)         
Glehn Edman        
Tony Wiklander        
Harri Rosqvist        
        

 



Kommunfullmäktige 

 

 

 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2020-06-22 
 

Kf § 82 

 

Godkännande av kallelse 

Kungörelse om sammanträdet har anslagits på kommunens anslagstavla den 
9 juni 2020 och sänts till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare 
samma dag varjämte tillkännagivande om sammanträdet varit infört i 
Helsingborgs Dagblad och Nordvästra Skånes Tidningar den 12 juni 2020. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
 

MECI
Start av ärende



Kommunfullmäktige 

 

 

 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2020-06-22 
 

Kf § 83 

 

Godkännande av föredragningslistan 

 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 
 

MECI
Start av ärende



Kommunfullmäktige 

 

 

 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 
 

 

7(14) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2020-06-22 
 

Kf § 84 

 

Eventuella avsägelser/val  

 

Avsägelse från Karin Larsson (C) 

Dnr KSFD 2020/10 
 
Sammanfattning 

Karin Larsson (C) har inkommit med en avsägelse avseende uppdragen i 
bygg- och miljönämnden samt kommunfullmäktige. Avsägelsen avseende 
uppdraget i kommunfullmäktige sänds till Länsstyrelsen Skåne för ny 
räkning.  
 
Beslutsunderlag 

Avsägelse från Karin Larsson (C) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
 
Expedieras: 

Akten 
Avgående ledamot 
Bygg- och miljönämnden 
Länsstyrelsen Skåne 
HRSC 

MECI
Start av ärende





Kommunfullmäktige 

 

 

 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2020-06-22 
 

Kf § 85 

 

Eventuella nyinkomna enkla frågor 

 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
 

MECI
Start av ärende



Kommunfullmäktige 

 

 

 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2020-06-22 
 

Kf § 86 

 

Eventuella nyinkomna interpellationer  

 
Kommunfullmäktiges beslut 

MECI
Start av ärende



Kommunfullmäktige 

 

 

 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2020-06-22 
 

Kf § 87 

 

Årsredovisning 2019, Söderåsens samordningsförbund, FINSAM 
Dnr KSFD 2020/158 
 
Sammanfattning 

Styrelsen för FINSAM Söderåsens samordningsförbund har överlämnat 
årsredovisning och förvaltningsberättelse för år 2019 samt 
revisionsberättelsen för att pröva beviljandet av ansvarsfrihet för styrelsen 
för det gångna verksamhetsåret. 
 
Beslutsunderlag 

Protokoll från kommunstyrelsen, 2020-06-03, § 135 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-06 § 109 
Tjänsteskrivelse från Merih Özbalci, administrativ chef, 2020-04-27 
Söderåsens samordningsförbunds årsredovisning för räkenskapsåret 2019 
Revisionsberättelse för Söderåsens samordningsförbund 2019 
Revisionsrapport för Söderåsens samordningsförbund 2019 
Sakkunnigs revisionsrapport Söderåsens samordningsförbund 2019 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
 

Expedieras: 

Akten 
Söderåsens samordningsförbund, FINSAM 

MECI
Start av ärende







Kommunstyrelseförvaltningen  1(1) 
Administrativa enheten 

 
 

 

Merih Özbalci 
Administrativ chef 
042 – 640 13 
merih.özbalci@astorp.se 

 

Kommunfullmäktige 
 
FINSAM Söderåsens samordningsförbund årsredovisning 2019 
Dnr KSFD 2020/158 
 
Sammanfattning 
Styrelsen för FINSAM Söderåsens samordningsförbund har överlämnat årsredovisning 
och förvaltningsberättelse för år 2019 samt revisionsberättelsen för att pröva beviljandet 
av ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret. 
 
Förslag till beslut 

• Tillstyrka att Söderåsens samordningsförbunds årsredovisning och 
förvaltningsberättelse för 2019 godkänns. 

• Bevilja styrelsen och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Merih Özbalci, administrativ chef, 2020-04-27 
Söderåsens samordningsförbunds årsredovisning för räkenskapsåret 2019 
Revisionsberättelse för Söderåsens samordningsförbund 2019 
Revisionsrapport för Söderåsens samordningsförbund 2019 
 
Ärendet 
Sammantaget har revisionen gjort bedömningen att resultatet enligt årsredovisningen är 
förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål. Precis som tidigare år är nationella 
rådets rekommendation om storlek på sparade medel/eget kapital ej mött, men den plan 
som upprättades tidigare efterlevs och planeras vara på rätt nivå 2022. 
 
Beaktande av barnperspektivet 
Hur har barns bästa beaktats? 
Granskning av offentlig verksamhet. 
 
 
 
Merih Özbalci 
 
 
Expedieras till:  
Akten 
FINSAM Söderåsens samordningsförbund 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2020-04-27 
Version  1 
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för Söderåsens samordningsförbund, org. nr 222000-2642 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Söderåsens samordningsförbund för år 2019. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning och ger en i alla väsent-
liga avseenden rättvisande bild av förbundets finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dess finansiella resultat för året enligt 
lagen om kommunal bokföring och redovisning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att resultaträkningen och balansräkningen för förbundet fastställs. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi 
är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas 
och att den ger en rättvisande bild enligt lagen om kommunal bokfö-
ring och redovisning. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll 
som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning 
som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa be-
ror på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedöm-
ningen av förbundets förmåga att fortsätta verksamheten. Den upply-
ser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan 
att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt 
drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen av-
ser att likvidera förbundet, upphöra med verksamheten eller inte har 
något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsre-
dovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna 
en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säker-
het är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revis-
ion som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att 
upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter 
kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara 
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas på-
verka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsre-
dovisningen. 

Som del av en revision enligt god revisionssed använder vi profess-
ionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Dessutom: 

identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat ut-
ifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga 
och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. 
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som be-
ror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande 
i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig inform-
ation eller åsidosättande av intern kontroll. 

skaffar vi oss en förståelse av den del av förbundets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omstän-
digheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den in-
terna kontrollen. 

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som an- 
vänds och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovis-
ningen och tillhörande upplysningar. 

drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder an-
tagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. 
Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisions-
bevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfak-
tor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan 
leda till betydande tvivel om förbundets förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig 
osäkerhetsfaktor, måste vii revisionsberättelsen fästa uppmärk-
samheten på upplysningarna i årsredovisningen om den vä-
sentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra 
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till 
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser 
eller förhållanden göra att ett förbund inte längre kan fortsätta 
verksamheten. 

utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också in-
formera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de 
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifie-
rat. 

Revisionsberättelse Söderåsens samordningsförbund, org. nr 222000-2642, 2019 1(2) 



Anna Lönnberg 

Auktoriserad revisor 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt förbundsordning 

Uttalande 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Söderåsens samordningsförbund för år 
2019. 

Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Vi bedömer även sammantaget att styrelsen i Söderåsens samordningsförbund har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från eko-
nomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen har varit tillräcklig samt att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt 
med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda. 

Grund för uttalande 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är obero-
ende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. 

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt ut-
talande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en 
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i 
något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyl-
dig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot förbundet. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersätt-
ningsskyldighet mot förbundet. 

Hrlsingborg den 23 april 2020  

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställ-
ning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar 
sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella be-
dömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi 
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållan-
den som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträ-
delser skulle ha särskild betydelse för förbundets situation. Vi går 
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder 
och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om an-
svarsfrihet. 

Revisionsberättelse Söderåsens samordningsförbund, org. nr 222000-2642, 2019 2 (2) 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2020-06-22 
 

Kf § 88 

 

Firmatecknare för Åstorps kommun 
Dnr KSFD 2020/179 
 
Sammanfattning 

Ett beslut avseende firmatecknare för Åstorps kommun behöver fattas 
löpande för att se till så att rätt personer har behörighet att teckna firma på 
Åstorps kommuns vägnar.  
Nedanstående personer får för kommunens räkning underteckna handlingar 
som rör köp, försäljning, gåva och byte av såväl fast som lös egendom, 
nyttjanderätts- och servitutsavtal, leasingavtal, hyresavtal, låne- och 
borgenshandlingar samt övriga rättshandlingar där särskilt beslut fattas. 
Handlingar ska alltid tecknas av två i förening. 
 
Beslutsunderlag 

Protokoll från kommunstyrelsen, 2020-06-03, § 139 
Tjänsteskrivelse från Merih Özbalci, administrativ chef, 2020-05-14 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

 

Expedieras: 

Akten 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Administrativa enheten 
 

MECI
Start av ärende







Kommunstyrelseförvaltningen        1(2) 

Administrativa enheten 
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Merih Özbalci  
Administrativ chef  
042 - 640 13  
merih.ozbalci@astorp.se 
 
Kommunfullmäktige 
 
Firmatecknare för Åstorp kommun 
Dnr KSFD 2020/179 
 
Sammanfattning 
Ett beslut avseende firmatecknare för Åstorps kommun behöver fattas 
löpande för att se till så att rätt personer har behörighet att teckna firma på 
Åstorps kommuns vägnar.  
Nedanstående personer får för kommunens räkning underteckna handlingar 
som rör köp, försäljning, gåva och byte av såväl fast som lös egendom, 
nyttjanderätts- och servitutsavtal, leasingavtal, hyresavtal, låne- och 
borgenshandlingar samt övriga rättshandlingar där särskilt beslut fattas. 
Handlingar ska alltid tecknas av två i förening. 
 
Ärendet 
Firmatecknare har rätt att underteckna handlingar som avser kommunens 
övergripande verksamhet. 
 
För avtal av större karaktär utanför kommunstyrelseförvaltningens område 
ska avtalet ändå tecknas av en firmatecknare från 
kommunstyrelseförvaltningen och en utsedd firmatecknare från berörd 
förvaltning, två i förening. Därför har samtliga förvaltningschefer varit 
utsedda till firmatecknare. 
 
För att de personer som är utsedda att ersätta kommunchefen vid oplanerad 
frånvaro ska ha möjlighet att fullfölja sitt uppdrag behöver dessa ingå bland 
kommunens firmatecknare. 
 
Eftersom det finns ett förbud mot blandad delegation, alltså att en 
förtroendevald och en tjänsteman tecknar firma två i förening, får enbart en 
förtroendevald teckna firma med en annan förtroendevald och en tjänsteman  
enbart med en tjänsteman. 
 
Personer som föreslås vara firmatecknare ska ha ett verksamhetsansvar och 
ett ekonomiskt ansvar. 
 
Förändring som gjorts är att listan har uppdaterats med kommunchef och 
HR-chef.  

Tjänsteskrivelse 
Datum 2020-05-13 
Version  1 
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Förslag till beslut 
 
1. Firmatecknare för Åstorps kommun godkänns enligt nedan: 
 
Förtroendevalda 
Ronny Sandberg (S), ordförande i Kommunstyrelsen 
Richard Ridwall (S), 1:e vice ordförande i Kommunstyrelsen 
Roger Nielsen (M), 2:e vice ordförande i Kommunstyrelsen 
 
Tjänstemän 
Jonas Jönsson, Kommunchef 
Anna Falkenstam, Ekonomichef 
Merih Özbalci, Administrativ chef 
 
Nedanstående personer kan endast teckna firma i förening med ovanstående 
personer: 
Annika Hoppe, Förvaltningschef bildningsförvaltningen 
Camilla Eriksson, Förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen 
Monica Ehnberg, Förvaltningschef socialförvaltningen 
Karolina Håkansson, HR-chef 
Jörgen Wallin, Teknisk chef 
Kent Naterman, Räddningschef 
 
 
2. Beslutet ersätter kommunfullmäktiges beslut 2019-11-25, § 163. 
 

 
 
Expedieras till: 
Akten 
Kommunfullmäktige 
 



Kommunfullmäktige 

 

 

 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2020-06-22 
 

Kf § 89 

 

Revidering av reglemente avseende föreningsbidrag för sociala 

föreningar 
Dnr KSFD 2020/145 
 
Sammanfattning 

I Åstorps kommun kan föreningar söka föreningsstöd. Socialnämnden 
beslutar årligen om föreningsstöd till föreningar med social inriktning. Ett 
nytt reglemente antogs och beslutades den 2017-09-25, KF § 134 av 
Kommunfullmäktige. Översyn av detta reglemente har gjorts och ett nytt 
förslag läggs fram för beslut. Detta förslag tydliggör vad en social förening 
är samt vilka möjligheter till stöd i form av föreningsbidrag de kan söka. 
 
Beslutsunderlag 

Protokoll från kommunstyrelsen, 2020-06-03, § 141 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-06 § 111 
Protokoll från Socialnämnden, 2020-04-16 § 37 
Tjänsteskrivelse från Magnus Nygren, kvalitetskontroller 
Reglemente för kommunalt föreningsstöd – Sociala föreningar 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

 
 
Expedieras: 

Akten 
Socialförvaltningen 

MECI
Start av ärende











Socialförvaltningen 
Stab   
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Magnus Nygren  
Kvalitetscontroller 
042 – 64 118 
magnus.nygren@astorp.se  
 
Kommunfullmäktige 
 
Bestämmelser för kommunalt föreningsstöd  
Sociala föreningar 
 
Dnr SND 2020/25 
 
Sammanfattning 
Reviderat reglemente för ansökan av föreningsbidrag gällande sociala 
föreningar. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige: 
Att anta reviderat reglemente för ansökan av föreningsbidrag gällande 
sociala föreningar 
Att ändringen gäller från och med 2021-01-01 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse framtagen av Magnus Nygren, kvalitetscontroller inom 
socialförvaltningen, samt framtaget underlag till reglemente. 
 
Ärendet 
  
I Åstorps kommun kan föreningar söka föreningsstöd. Socialnämnden 
beslutar årligen om föreningsstöd till föreningar med social inriktning.  
Ett nytt reglemente antogs och beslutades den 2017-09-25, KF § 134 av 
Kommunfullmäktige. Översyn av detta reglemente har gjorts och ett nytt 
förslag läggs fram för beslut. Detta förslag tydliggör mer vad en social 
förening är och vilka möjligheter till stöd i form av föreningsbidrag de kan 
söka. Att reglementet ändras från och med verksamhetsår 2021. 
 
Intressekonflikter: 
Inga intressekonflikter anses förekomma. 
 
 
Finansiering: 
Förslaget är kostnadsneutralt. Inga ekonomiska konsekvenser föreligger. 
 
 
Uppföljning: 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2020-02-19 
Version  1 
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Förslag hösten 2021. 
 
Beaktande av barnperspektivet 
Beslutet bedöms inte att påverka barn inom föreningslivet. 
Barn har inte fått uttrycka sina åsikter gällande ärendet. 
 
 
Magnus Nygren    
Kvalitetscontroller   
Socialförvaltningen   
 
 
Expedieras till: 
Socialnämnden 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Akten 
 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Reglemente för kommunalt föreningsstöd  
Sociala föreningar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutat av: Kommunfullmäktige 
Datum: 2020-mm-dd  

Dnr. KF/2020-xx 
] 
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1 Inledning 

 
Föreningar som uppfyller nedanstående kriterier som sociala föreningar och har huvuddelen 
av sin verksamhet i Åstorps kommun, eller en rikstäckande paraplyorganisation, kan komma i 
fråga för tilldelning av kommunalt föreningsstöd.  
 
 
2 Registrerad förening 

 
För att bli en registrerad ideell förening i Åstorps kommuns föreningsregister krävs att 
föreningen uppfyller grundkraven: 
 

• Huvuddelen av verksamheten bedrivs i kommunen. 
• Ha erhållit organisationsnummer från Skatteverket. 
• Ha valt en styrelse med utsedd kontaktperson. 
• Vara uppbyggd enligt demokratiska principer och öppen för alla. 
• Ha antagna stadgar som tillsammans med en kopia av bildande mötesprotokoll och 

registreringsblankett skickas till kommunen 
(bildande mötesprotokollet gäller vid nybildande av förening).  

• Årsmöte ska hållas, senast 30 april ska uppdatering av registeruppgifter meddelas 
handläggare inom kommunen. 

 
 
3 Bidragsberättigad förening 

 
För att bli bidragsberättigad krävs utöver registrering i kommunens föreningsregister också: 
 

• Medlemskap i riksorganisation, lokala föreningar kan i vissa fall undantas från regeln 
av medlemskap i Riksorganisation efter särskild prövning. 

• Inkomma med verksamhetsberättelse, ekonomiskrapport, revisionsberättelse, 
verksamhetsplan och drog- och likabehandlingspolicy i samband med bidragsansökan. 

• Öppet ta ställning för demokrati och alla människors lika värde samt arbeta för att 
motverka kränkningar och diskriminering inom föreningsverksamheten. 

• Lägsta medlemsavgift på 50 kr/år och person. 
• Utse en bidragsansvarig person (kan vara kontaktperson enligt ovan).  
• Ha ett bankgiro eller plusgiro. 
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4 Allmänna bestämmelser 

 
Grundbidrag kan utgå i vissa fall till föreningar som har verksamhet som sträcker sig över 
flera kommuner och inte har sin huvudverksamhet i Åstorps kommun, eller till exempelvis  
BRIS – barnens rätt i samhället eller Brottsofferjouren.  Bidrag utgår endast till de 
medlemmarna som är boende i kommunen, medlemsmatrikel skall bifogas ansökan. 
 
Föreningsbidrag betalas inte ut till studieorganisationer/studieförbund, stödföreningar, 
politiska föreningar, religiösa föreningar, skol och föräldraföreningar. 
 
Handlingar som kommer in till socialförvaltningen behandlas enligt offentlighetsprincipen 
och det är viktigt att inte lämna information som kan röja medlemmar med skyddad identitet. 
 
Oriktiga uppgifter medför återbetalningsskyldighet. Detta kan leda till avstängning från 
bidrag helt eller delvis under en viss tid. Beslut i sådana ärende fattas av socialnämnden. 
 
Förening som får bidrag är skyldig att lämna insyn i verksamheten. De handlingar som 
socialförvaltningen behöver för kontroll och uppföljning utöver de obligatoriska, skall utan 
dröjsmål ställas till förfogande; såsom hyresavtal, närvarokort, medlemsregister och 
verifikationer. 
 
Vid försent inkommen ansökan tillämpas följande avdrag på bidraget 

• Ansökan inkommen 1 – 14 dagar för sent, avdrag med 10 % 
• Ansökan inkommen 15 – 24 dagar för sent, avdrag med 25 % 
• Ansökan inkommen senare än 25 dagar är inte berättigad till stöd 
• Avdrag göres ej på ansökan som inkommit i tid men som behöver kompletteras om 

komplettering är socialförvaltningen till handa senast 14 dagar efter utgången 
ansökningstid. 

• Beredande personal kan, om särskilda skäl föreligger, ge anstånd till senare 
inlämnande av ansökan. 
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5 Definitioner 

 

5.1 Medlem 

Med medlem avses den som betalat medlemsavgift för senaste verksamhetsåret och är 
upptagen i föreningens medlemsregister.  
 
5.2 Aktiv medlem/Fullvärdig medlem 

Med detta avses medlem som betalat full medlemsavgift och således är berättigad till 
föreningens alla aktiviteter. 
 

5.3 Stödmedlem 

Medlem som önskar stödja föreningens sak med reducerad medlemsavgift, som ej berättigar 
till deltagande i aktiviteter. 
 
5.4 Sociala föreningar 

 
Socialnämndens stöd till sociala föreningar  

Med föreningar avses främst ideella organisationer, allmännyttiga föreningar, stiftelser och 
ekonomiska föreningar.   
  
Socialnämnden kan ge stöd till följande föreningar inom det sociala området  

  
• Organisationer vars verksamhet vänder sig till grupper och individer med behov av 

stöd och hjälp utifrån sin sociala situation och där verksamheten innebär kvalificerat 
stöd till dessa målgrupper.   

• Organisationer som verkar för att minska förtryck och våld i samhället, öka 
engagemanget i sociala frågor, påverka olika grupper att bli integrerade och 
inkluderade i samhället alternativt verkar för en förbättrad folkhälsa.   

• Organisationer som verkar för ett hållbart samhälle och allas lika värde.  
 
 
Som social förening räknas förening som bedriver social verksamhet som främjar 
kommuninvånarna och är av kompletterande karaktär till socialförvaltningens verksamheter.  
Föreningen har minst 10 aktiva medlemmar.  
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6 Bidragsformer 

 
6.1 Startbidrag 

Bidraget kan sökas av föreningar som uppfyller grundkraven för att vara registrerad i 
kommunens föreningsregister. Föreningen får inte varit verksam på orten under den senaste 3 
års-perioden. Förutom grundkraven: 

• Lämna in en verksamhetsplan 
• Bidrag kan utgå med 1500 kr 
• Bidraget söks löpande under året. 

 
6.2 Socialt verksamhetsbidrag 

 
Socialnämnden fördelar verksamhetsbidrag. Bidragen är selektiva, vilket innebär att en 
bedömning görs för varje organisation utifrån:   
 

• Organisationen bedriver en verksamhet som av nämnden bedöms vara till nytta inom 
verksamhetsområdet alternativt kompletterar nämndens egen verksamhet.   

• Verksamheten harmonierar med nämndens mål och inriktningsdokument.   
• Organisationens konkreta arbete med integrations- mångfalds- jämlikhets- och 

jämställdhetsarbete.   
• Att utrymme finns inom ekonomisk ram. 

 
Föreningar som har sitt säte inom kommunen får möjlighet till ersättning enligt gällande 
grundreglemente för övriga föreningar i kommunen. 
 
För föreningar som verkar regionalt, men ej har sitt huvudsäte i kommunen, och kompletterar 
socialnämndens verksamhet genom främjande och stöttande av kommunens invånare kan 
föreningsbidrag utgå. 
Exempel på dessa föreningar är barnens rätt i samhället (BRIS), kvinnojouren, 
brottsofferjouren och skyddsjouren. 
 
Till dessa föreningar kan bidrag utgå med en schablon, som årligen fastställes av 
socialnämnden, och grundar sig på en ersättning per invånare i kommunen. 
 

• Ansökan skall vara socialförvaltningen tillhanda senast den 30 april. 
 
Utbetalning av bidraget sker senast 30 juni under förutsättning att alla handlingar inkommit. 
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7 Kontinuitet och långsiktighet  

Nämndens stöd ska utformas så att det underlättar kontinuitet och långsiktighet i 
organisationernas planering. Nytillkomna organisationer och verksamheter kan beviljas 
bidrag om nämnden ser ett behov av verksamheten, organisationen uppfyller villkoren för 
bidrag enligt riktlinjerna och om utrymme finns inom ekonomisk ram.   
 
  
8 Uppföljning och kvalitetssäkring av verksamhetsbidraget  

Organisationen ska redovisa hur man använder bidraget. Det ska inkomma uppgifter om 
organisationens ekonomi och en uppföljning av insatser/verksamhet som genomförts med 
erhållet bidrag. Vid prövning av en ansökan görs en uppföljning där hänsyn tas till hur 
organisationen har använt tidigare bidrag och vilket resultat som uppnåtts.   
  
Händelser som uppkommer under året och som medför avsteg från fastställd budget och 
verksamhetsbeskrivning ska rapporteras till förvaltningen.  
  
Om bedömning, utifrån nyinkomna uppgifter görs, och att verksamheten inte uppfyller 
villkoren för bidragsgivning, att verksamheten ändras eller andra förhållanden avsevärt 
förändras kan nämnden besluta om att stoppa bidraget eller besluta om återbetalning.   
 
  
9 Ansökan  

Ansökan om bidrag sker en gång per år och sista ansökningsdag är 30 april. Ansökan görs på 
särskild blankett som skickas till socialnämnden.   
 
Ansökan ska innehålla:   

• Verksamhetsbeskrivning   
• Stadgar   
• Beskrivning av målgrupp   
• Tidsram som ansökan avser   
• Beskrivning av hur verksamheten ska följas upp och redovisas till nämnd  
• Budget   
• Årsmötesprotokoll   
• Verksamhetsberättelse  
• Bokslut  
• Revisionsberättelse   
• Verksamhetsplan med styrelseförteckning  
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10 Handläggning, beslut och utbetalning av bidrag 

Socialförvaltningen kontrollerar att ansökningshandlingarna är kompletta och meddelar 
berörd förening om inlämnad ansökan behöver kompletteras. Beslut om fördelning av bidrag 
fattas på delegation av berörd tjänsteperson och bidrag kan beviljas för ett år. 
  
Utbetalning av beviljat bidrag görs av socialförvaltningen. Bidrag utbetalas som en 
engångssumma. Utbetalningen görs i senast i juni månad det år bidraget beviljats för. 
  

 



Kommunfullmäktige 

 

 

 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2020-06-22 
 

Kf § 90 

 

Eventuella nyinkomna motioner 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

MECI
Start av ärende



Kommunfullmäktige 

 

 

 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2020-06-22 
 

Kf § 91 

 

Anmälningar/delgivningar  

 
Dnr KSFD 2020/10, Beslut från tingsrätten - entlediga som nämndeman 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

MECI
Start av ärende
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