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Kommunfullmäktige sammanträder på Kulturhuset Björnen måndag den 26 

oktober 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. Återbetalning av förlagslån och ökning av kapitalinsats till 

Kommuninvest Ekonomisk förening 

10. Revidering av bestämmelser för kommunalt föreningsstöd 

11. Praoplatser i kommunala verksamheter 

12. Eventuella nyinkomna motioner 

13. Anmälningar/delgivningar 

 

 

Bitten Mårtensson Merih Özbalci 

Ordförande Kommunsekreterare  

 

 

Handlingarna till sammanträdet finns på kommunens webbsida, 

www.astorp.se/kf, från 14 oktober och på Medborgarkontoret, Storgatan 7, 

Åstorp från den 19 oktober. 

 

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. Vi ser gärna att ni använder handspriten som finns 

utplacerade på flera ställen i lokalerna. 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 2020-10-26 

Datum för anslagets uppsättande 2020-10- 

Datum för anslagets nedtagande 2020-11- 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen 

    

    

    

Underskrift  
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 2020-10-26 

Plats och tid Kulturhuset Björnen 18:30 –  

Ajournering  

Beslutande Se bilaga 

Övriga deltagare Merih Özbalci,  

administrativ chef/ 

kommunsekreterare  

Jonas Jönsson, kommunchef 

Utses att justera   

Plats och tid  

      

      

      

Sekreterare Merih Özbalci §§ 157 –   

   

   

     

Ordförande Bitten Mårtensson (S) 

      

      

      
Justerande   

 

 



Kommunfullmäktige 

 

 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2020-10-26 

 

 

Paragraf Ärende 

Kf § 157  Godkännande av kallelse 
Kf § 158  Godkännande av föredragningslistan 
Kf § 159  Eventuella avsägelser/val 
 Avsägelse från Menaida Hasanovic (S) 

Kf § 160  Val till revisionen 
Kf § 161  Eventuella nyinkomna enkla frågor 
Kf § 162  Eventuella nyinkomna interpellationer 

Kf § 163  Återbetalning av förlagslån och ökning av kapitalinsats till 

Kommuninvest Ekonomisk förening 
Kf § 164  Revidering av bestämmelser för kommunalt föreningsstöd 
Kf § 165  Praoplatser i kommunala verksamheter 

Kf § 166  Eventuella nyinkomna motioner 
Kf § 167  Anmälningar/delgivningar 

FÖRTECKNING ÖVER PROTOKOLLSBILAGOR 
 



Kommunfullmäktige 

 

 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2020-10-26 

 

 

  N
är

v
ar

o
 

  

Namn Ledamöter 

  

Ja
 

N
ej

 

A
v

st
år

 

Ja
 

N
ej

 

A
v

st
år

 

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)        

Isabella Dzanko (S)        

Peter Lindberg (SD)        

Martin Sjöström (M)        

Ioana Cimpoeru (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.        

Bitten Mårtensson (S) ordf.         

        

NÄRVAROLISTA  
kommunfullmäktige ledamöter  

och ersättare samt omröstningsbilaga 



Kommunfullmäktige 

 

 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2020-10-26 

 

 

Namn Ersättare N
är

v
ar

o
 

  

(M) 

  

Ja
 

N
ej

 

A
v

st
år

 

Ja
 

N
ej

 

A
v

st
år

 

Patrik Selemba        

Amelie Stenqvist        

Ulf Söderström        

        

(C)        

Ebba Kroon        

Bertil Wemmert        

        

(L)        

Bodil Hellberg        

Monica Glans        

        

(KD)        

Barbro Nielsen        

Nils-Göran Nilsson        

        

(S)        

Dafina Lugici        

Mikael Mårtensson        

Linda-Marie Camper        

Florian Bobocea        

Kerstin Andersson        

        

(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 2020-10-26 

 

Kf § 157 

 

Godkännande av kallelse 

Kungörelse om sammanträdet har anslagits på kommunens anslagstavla den 

14 oktober 2020 och sänts till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare 

samma dag varjämte tillkännagivande om sammanträdet varit infört i 

Helsingborgs Dagblad och Nordvästra Skånes Tidningar den 16 oktober 

2020. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

MECI
Start av ärende



Kommunfullmäktige 

 

 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

6(15) 

 

 

 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2020-10-26 

 

Kf § 158 

 

Godkännande av föredragningslistan 

 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

 

MECI
Start av ärende



Kommunfullmäktige 

 

 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2020-10-26 

 

Kf § 159 

 

Eventuella avsägelser/val  

 

MECI
Start av ärende



 
 
 
 
Hej  
 
Jag vill meddela att jag vill avsäga mig mitt 
uppdrag som ordförande i 
Samhällsberedningen.  
Avsägelsen träder i kraft 1/1-2021.  
 
Med vänlig hälsning  
 
Menaida Hasanovic  
 
Socialdemokraterna Åstorp 
… 



Kommunfullmäktige 

 

 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2020-10-26 

 

Kf § 160 

 

Eventuella nyinkomna enkla frågor 

 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

MECI
Start av ärende



Kommunfullmäktige 

 

 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2020-10-26 

 

Kf § 161 

 

Eventuella nyinkomna interpellationer  

 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

 

 

MECI
Start av ärende



Kommunfullmäktige 

 

 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2020-10-26 

 

Kf § 162 

 

Återbetalning av förlagslån och ökning av kapitalinsats till 

Kommuninvest Ekonomisk förening 

Dnr KSFD 2020/291 

 

Sammanfattning 

Kommuninvest ekonomisk förening, i vilken Åstorps kommun är medlem, 

beslutade 2020 om en stadgeändring som främst avsåg medlemmarnas 

insatskapital och föreningens fortsatta kapitalisering. Förändringen innebär 

att kommunernas förlagslån återbetalas för att ersättas av successivt ökade 

insatser av medlemmarna under perioden 2021-2024. För Åstorps kommun 

innebär förändringen i nuläget en ökning med insatskapitalet under perioden 

med 6 331 200 kr från nuvarande 14 245 200 kr till 20 576 400 kr. 

Ökningen av insatskapital föreslås finansieras genom att använda 

återbetalningen av förlagslånet, 2 200 000 kr, samt fondering av de 

utdelningar och ränteintäkter som förslaglånet och insatskapitalet genererat 

under 2020 och förväntas genereras under de kommande åren. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll från kommunstyrelsen, 2020-10-07, § 226 

Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-16 § 224 

Tjänsteskrivelse från Anna Falkenstam, ekonomichef 2020-09-09 

Bilaga 1. Information om kapitalisering, Kommuninvest 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

Expedieras: 

Akten 

Ekonomiavdelningen 

 

MECI
Start av ärende











KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN 
Ekonomiavdelningen 
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2020-09-09 

Tjänsteskrivelse 
Diarienummer 
KSFD 2020/291 

Kommunfullmäktige 
 
Återbetalning av förlagslån och ökning av kapitalinsats till Kommuninvest 
Ekonomisk förening 
Dnr KSFD 2020/291 
 
Sammanfattning 
Kommuninvest ekonomisk förening, i vilken Åstorps kommun är medlem, 
beslutade 2020 om en stadgeändring som främst avsåg medlemmarnas 
insatskapital och föreningens fortsatta kapitalisering. Förändringen innebär att 
kommunernas förlagslån återbetalas för att ersättas av successivt ökade insatser av 
medlemmarna under perioden 2021-2024. För Åstorps kommun innebär 
förändringen i nuläget en ökning med insatskapitalet under perioden med 6 331 
200 kr från nuvarande 14 245 200 kr till 20 576 400 kr. Ökningen av insatskapital 
föreslås finansieras genom att använda återbetalningen av förlagslånet, 2 200 000 
kr, samt fondering av de utdelningar och ränteintäkter som förslaglånet och 
insatskapitalet genererat under 2020 och förväntas genereras under de kommande 
åren. 
 
Förslag till beslut 

• Åstorps kommun ökar sitt insatsbelopp i Kommuninvest ekonomisk förening från 
nuvarande nivå till den nivå Kommuninvest ekonomisk förening anger för 
perioden 2020-2024.  

• Kommuninvest ekonomisk förenings återbetalning av Åstorps kommuns 
förlagslån om 2,2 mkr används för att öka kommunens insatskapital i 
Kommuninvest ekonomisk förening. 

• Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som krävs för 
inbetalning av kapitalinsats i Kommuninvest ekonomisk förening till följd av 
ökade krav på kapitalinsats under perioden 2020-2024. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Anna Falkenstam, ekonomichef 2020-09-09 
Bilaga 1. Information om kapitalisering, Kommuninvest 
 
Ärendet 
Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund 
företräder den kommunala sektorn i finansieringsfrågor. 
Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda 
dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). 
Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från 
medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till en attraktiv motpart 
för kvalificerade investerare och finansiella institutioner. 
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Tjänsteskrivelse 
Diarienummer 
KSFD 2020/291 

Återbetalning av förlagslån 
I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna omfattande 
1 miljard kronor. Syftet med förlagslånen var att efter finanskrisen snabbt höja 
nivån på kapital i Kommuninvest i avvaktan på att kapitalet genom 
medlemsinsatser ökat till de nivåer som krävs av Finansinspektionen. Föreningen 
har därför använt lånebeloppet till att finansiera ett separat förlagslån från 
Föreningen till Kommuninvest. Samtliga dåvarande medlemmar deltog i 
förlagslånen. Åstorps kommuns förlagslån till Föreningen uppgår per den 2020-
06-30 till 14 245 200 kronor. 
 
Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte längre 
inräknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den tänkta 
funktionen att bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest. Förlagslånen har därför 
diskuterats internt och vid medlemssamråd. Diskussionerna har resulterat i att det 
befintliga förlagslånet från Föreningen till Kommuninvest har sagts upp och 
återbetalats till Föreningen. Till följd härav, och i enlighet med lånevillkoren, har 
även förlagslånen från medlemmarna till Föreningen sagts upp av Föreningen. 
Förlagslånen ska därför återbetalas till medlemmarna. 
 
Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital erbjuds 
samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart använda sin del 
av förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till Föreningen och således inbetala 
motsvarande belopp till Föreningen i form av en kapitalinsats. 
 
Inbetalning av kapitalinsats 
För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats 
genom en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer på denna 
kapitalinsats som medlemmarna kunde välja mellan. Det har därutöver varit möjligt 
att delta med en tilläggsinsats.  
 
Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en enda 
nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga 
medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner 
och 260 kronor per invånare för regioner, vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått 
vid utgången av 2024. Den nya nivån har kopplats till en årlig trappa, där kravet 
ökar successivt under de kommande fyra åren enligt följande: 
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Tjänsteskrivelse 
Diarienummer 
KSFD 2020/291 

 
Den ekonomiska effekten för Åstorps kommuns del bedöms uppgå till: 
 

Åstorps kommun 

Aktuell insats inkl 
överinsats 

Förlagslån Aktuell insats inkl. överinsats 
och förlagslån 

Aktuell Insatsnivå 
14 245 200 2 200 000 16 445 200 

Insatsnivå 1000 

15 828 000 1 582 800 0 

Insatsnivå 1100 

17 410 800 3 165 600 965 600 

Insatsnivå 1200 

18 993 600 4 748 400 2 548 400 

Insatsnivå 1300 

20 576 400 6 331 200 4 131 200 
 
Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i 
Föreningen minst uppgår till ovan angivna belopp. Det kommer därutöver, liksom 
tidigare, vara möjligt att i enlighet med stadgarna delta med en insats utöver ovan 
angivna insatsnivå, upp till ett belopp motsvarande 1 800 kronor per invånare för 
kommuner [360 kronor per invånare för regioner]. 
 
Finansiering: Kommuninvest ekonomisk förenings återbetalning av Åstorps 
kommuns förlagslån om 2,2 mkr föreslås användas för att öka kommunens 
insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Ytterligare finansiering 
föreslås ske genom fondering av de utdelningar och ränteintäkter som förslaglånet 
och insatskapitalet genererat under 2020 och förväntas genereras under de 
kommande åren. 
 
 

År Kapitalinsats (kr/invånare)  
(kommun) 

Kapitalinsats (kr/invånare) 
(region) 

2020 900 180 
2021 1 000 200 
2022 1 100 220 
2023 1 200 240 
2024 1 300 260 
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Tjänsteskrivelse 
Diarienummer 
KSFD 2020/291 

Expedieras till  
Akten 
Kommunfullmäktige 
Ekonomiavdelning 
Kommuninvest ekonomisk förening 
 
 
Anna Falkenstam 
Ekonomichef 
042 640 16 
anna.falkenstam@astorp.se 

mailto:anna.falkenstam@astorp.se
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Kommuninvest i Sverige AB (publ). Org nr: 556281-4409. Styrelsens säte: Örebro  
Kommuninvest Ekonomisk förening. Org nr: 716453-2074. Styrelsens säte: Örebro 

Kommuninvest Fastighets AB. Org nr: 556464-5629. Styrelsens säte: Örebro 

 
Postadress: Box 124, 701 42 Örebro • Besöksadress: Fenixhuset, Drottninggatan 2 
Tel: 010-47 08 700 • Fax: 019-12 11 98 • E-post: förnamn.efternamn@kommuninvest.se • Internet: www.kommuninvest.se 

Svenska kommuner och regioner i samverkan 
 

 
 

 
 
 

Kapitaliseringen av Kommuninvest Ekonomisk förening 
1 Bakgrund 
Vid föreningsstämman 16 april 2020 beslutades om förändrade stadgar för 
Kommuninvest Ekonomisk förening. Förändringarna avsåg främst medlemmarnas 
insatskapital och Kommuninvests fortsatta kapitalisering. Därutöver lämnades även 
förslag till förändringar i sammansättning av ledamöter valberedningen i föreningen och 
lekmannarevisorerna uppdrag.  
 

2 Beslutade förändringar av medlemmarnas insatskapital 
Under 2018 startade Kommuninvest Ekonomisk förening (Föreningen) och 
Kommuninvest i Sverige AB (Bolaget) en utredning kring kapitalbehov, kapitalisering 
och kapitalmål. Med antaganden om kommunernas och regionernas investeringsbehov, 
Kommuninvests egen utlåningsprognos och ett antagande om en viss successiv ökning 
av antalet medlemmar, så beslutade föreningsstämman om ändringar för att möjliggöra 
Kommuninvests fortsatta kapitalisering och uppnå de krav som de regulativa 
myndigheterna har på kravet av att hålla kapital mot risken för alltför låg bruttosoliditet. 
Kommuninvest, såväl Koncernen som Bolaget, har ett kapitalbehov motsvarande minst 
1,0 procent i bruttosoliditetsgrad inklusive utlåningen.  
 
Sammanfattningsvis beslutade stämman 2020 följande avseende den framtida 
kapitaliseringen av Kommuninvest. 
 

• En kapitaliseringsperiod är fyra år. För varje kapitaliseringsperiod beslutar 
föreningsstämman om en kapitaliseringsplan för de kommande fyra åren. 
Beslutet vid föreningsstämman 2020 avser åren 2021 till 2024.  
 

• En gemensam och enhetlig nivå på insatskapital för alla medlemmar.  
 

• Det ska dock inte uteslutas att någon eller några av våra nuvarande medlemmar 
inte har möjlighet att kortsiktigt kunna betala in nytt insatskapital. Därför 
beslutade föreningsstämman att i stadgarna införa en undantagsbestämmelse 
som ger föreningsstyrelsen möjlighet att av särskilda skäl ge tillfällig dispens till 

Kommuninvest Ekonomisk förening 
Samtliga medlemmar 

2020-09-03 
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Svenska kommuner och regioner i samverkan 

den medlem som efter ansökan inte anser sig ha möjlighet att betala upp till en 
högre insatsnivå. Föreningsstyrelsen kan endast ge dispensen under den period 
som kapitalplanen omfattar, dvs. de kommande fyra åren. 
 

• Stämmobeslutet innebär att insatskapitalet för kommuner successivt ökar från 
900 till 1300 kronor per invånare år 2021 till 2024.  
 
Insatskapital för kommuner År  
1000 kr/invånare  2021 
1100 kr/invånare  2022 
1200 kr/invånare  2023 
1300 kr/invånare  2024 
 
Beloppen för regionerna justeras i enlighet med nuvarande regler, dvs 
regionernas insatskapital ska vara en femtedel av kommunernas insatskapital, 
vilket ger en kapitalinsats enligt följande: 
 
Insatskapital för regioner År  
200 kr/invånare  2021 
220 kr/invånare  2022 
240 kr/invånare  2023 
260 kr/invånare  2024 
 

• Första inbetalning av nytt insatskapital sker året efter stämmobesluten, dvs. 
första gången 2021. Inbetalningen ska vara genomförs senast vid halvårsskiftet 
respektive år. Avisering av inbetalning sker genom Kommuninvests försorg. 

 
• Förlagslånet avvecklas. 2010 upptog föreningen av dåvarande medlemmar ett 

förlagslån om 1 miljard kronor. Nuvarande lagstiftning ställer nya krav om 
vilken typ av kapital som kan ingå i kapitalbasen, vilket förlagslånet numera inte 
gör.  
 
Föreningen har enligt lånevillkoren rätt att lösa förlagslånet i förtid, vilket också 
föreningsstämman beslutade. 
 
Samtliga de kommuner som var medlemmar 2010 tecknade förlagslånet. 
Förlagslånet kommer att utbetalas kontant till samtliga medlemmar som 
tecknade lånet. 
 
Utbetalning av förlagslånet sker till det konto som respektive medlem har 
anmält att räntan på förlagslånet betalas till. 
 
Samtliga medlemmar som tecknat förlagslånet erbjuds att inbetala motsvarande 
belopp som insatskapital till Kommuninvest Ekonomisk förening. 
 
I bilaga 2 framgår beloppet som utbetalas till de medlemmar som tecknat 
förlagslånet och som efter utbetalningen kan inbetalas till Kommuninvest som 
insatskapital. 
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• Nuvarande återbäring till medlemmarna förändras. Givet stämmobeslutet om en 

enhetlig insatsnivå för alla medlemmar, så tas den s.k. återbäringstrappan bort, 
eftersom den då till stor del spelat ut sin roll. Ny modell tillämpas första gången 
på återbäringen avseende 2020, dvs. efter stämman 2021. 
 

För en mer utförlig redovisning av stämmobesluten hänvisas till stämmohandlingarna.  
 
https://kommuninvest.se/wp-content/uploads/2020/03/Föreningsstämmohandlingar-
2020.pdf  
 

3 Tidsplan 
Följande tidsplan gäller för den fortsatta kapitaliseringen av Kommuninvest och 
medlemmarnas insatser. 
 
30 september 2020 Utbetalning av förlagslånet till berörda medlemmar.  
 
20 november 2020 Frivillig inbetalning till Kommuninvest av det belopp som 

motsvarar förlagslånet. 20 november är sista och 
rekommenderad inbetalningsdag. (Se även ovan om konto 
som förlagslånet utbetalas till.) 

 
30 juni 2021 (senast) Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest 

enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2021. 
 
30 juni 2022 (senast) Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest 

enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2022. 
 
30 juni 2023 (senast) Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest 

enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2023. 
 
30 juni 2024 (senast) Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest 

enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2024. 
 

4 Bilagor 
Bifogat två bilagor enligt önskemål från medlemmarna. 
 
Bilaga 1 anger, som förslag, missiv och beslutsformuleringar som kan användas av 
medlemmarna när respektive fullmäktige eller styrelse beslutar om insatskapital samt 
förlagslånets hantering och dess återbetalning till Kommuninvest. 
 
Bilaga 2 anger den inbetalning av insatskapital som respektive medlem ska bidra med 
respektive år fram till 2024. Av bilagan framgår också förlagslånet för respektive 
medlem och hur mycket som återstår att inbetala i insatskapital respektive år om 
förlagslånet under hösten 2020 inbetalas som insatskapital till Kommuninvest. 
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5 Övrigt 
 
Som redovisats ovan erbjuds alla medlemmar som deltog i förlagslånet att betala in 
motsvarande summa till Kommuninvest som insatskapital. I det fall medlemmen har 
för avsikt att inte betala in motsvarande summa till Kommuninvest ska 
medlemmen informera Kommuninvest om detta. 
 
Vi önskar erhålla er inbetalning av insatskapital motsvarande förlagslånet och 
kommande insatskapital åren 2021 till 2024 insatt på bankgiro 5060 – 5963 eller insatt 
på Kommuninvest Ekonomisk förenings konto hos Nordea, kontonummer 748 556 8.  
 
Eventuella frågor kan ställas till Ulf Bengtsson på ulf.bengtsson@kommuninvest.se 
alternativt 070-340 39 83. 
 
 
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING 
 
 
Tomas Werngren  Ulf Bengtsson 
Verkställande direktör  Styrelsens sekreterare 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ulf.bengtsson@kommuninvest.se
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Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2020-10-26 

 

Kf § 163 

 

Revidering av bestämmelser för kommunalt föreningsstöd 

Dnr KSFD 2020/289 

 

Sammanfattning 

Åstorps kommuns regelverk för föreningsstöd har varit gällande sedan 1 

januari 2018. Regelverket har under året utvärderats både internt men även 

av de föreningar som sökt bidrag. Det har efter denna utvärdering gjorts 

mindre förändringar i bestämmelserna, förändringarna presenteras i ärendet. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll från kommunstyrelsen, 2020-10-07, § 229 

Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-16 § 226 

Protokoll från Kultur- och fritidsnämnden 

Tjänsteskrivelse av Helena Sjölander 2020-08-27 

Bidragsbestämmelser för kommunalt föreningsstöd 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

Expedieras: 

Akten 

Kultur- och fritidsenheten 

 

MECI
Start av ärende
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Helena Sjölander 
Kultur- och fritidssamordnare 
042-64392 
helena.sjolander@astorp.se 
 
Kommunfullmäktige 
 
Revidering av bestämmelser för kommunalt föreningsstöd 
Dnr KFN 2020/33 
 
Sammanfattning 
Åstorps kommuns regelverk för föreningsstöd har varit gällande sedan 1 
januari 2018. Regelverket har under året utvärderats både internt men även av 
de föreningar som sökt bidrag. Det har efter denna utvärdering gjorts mindre 
förändringar i bestämmelserna, förändringarna presenteras i ärendet. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av Helena Sjölander 2020-08-27 
Bidragsbestämmelser för kommunalt föreningsstöd 
 
 
Ärendet 
Kultur och fritidsenheten har i sin utvärdering uppfattat det som att det ibland 
kan vara svårt att veta vilka bidrag man kan söka och när de skall sökas och 
redovisas, I vårt förslag har vi därför dragit ner på antalet bidrag då vi ser att 
de tre vi tagit bort inte har söks särskilt frekvent. Förslaget är att ta bort 
följande bidrag, utbildningsbidrag, lovaktivitetsbidrag samt 
arrangemangsbidrag. Vår tanke är att kunna stötta bland annat 
lovaktiviteterna ändå men på annat sätt. Bidragspotten är fortfarande den 
samma så gör man denna neddragning av bidrag så kan man göra vissa 
ökningar av befintliga bidrag.  
Investeringsbidraget har ändrats lite i handläggning och det skall bara kunna 
sökas i förhand.  
Vi föreslår även en ökning på avdraget på ansökan inkommen 1-14 dagar för 
sent från 10 % avdrag till 25 % avdrag. 
I bestämmelserna är även handikappföreningar och pensionärsföreningar 
tillagda då de från januari 2021 går över från socialnämnden till kultur och 
fritidsnämnden så det blir ett gemensamt regelverk. 
Regelverket kommer även presenterar tydligare på hemsidan så varje 
målgrupp lättare kan se vilka bidrag deras förening kan söka. Det kommer 
även finnas en fördelningsnyckel på hemsidan så man kan lägga in sina 
uppgifter och få hjälp att räkna fram sitt bidrag, då utvärderingen visade att 
det kan vara svårt att själv räkna ut vilket belopp ens förening kan få. 

Tjänsteskrivelse 
2020-08-27 
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Förslag till beslut 
Kultur och fritidsnämnden föreslås godkänna framarbetat förslag och sända det 
vidare till kommunfullmäktige för beslut- Att regelverket ändras från verksamhetsår 
2021. 
 
Expedieras till: 
Kultur och fritidsnämnden 
Kommunfullmäktige 
Akt 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bestämmelser för kommunalt föreningsstöd  
Barn- och ungdomsföreningar, kulturföreningar, 

pensionärsföreningar och handikappföreningar 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutat av: Kommunfullmäktige 

Datum: 2020-mm-dd  

Dnr. KF/2020-xx 
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Sida 2 av 15 

 

2020-08-31 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

1 INLEDNING ...................................................................................................................................................... 3 

2 FÖR ATT KUNNA TA DEL AV ÅSTORPS KOMMUNS FÖRENINGSSTÖD KRÄVS DET ATT 

FÖRENINGEN UPPFYLLER FÖLJANDE KRAV: ........................................................................................ 3 

3 FÖR ATT VARA SYNLIG I KOMMUNENS FÖRENINGSREGISTER BEHÖVER FÖRENINGEN 

UPPFYLLA FÖLJANDE KRAV: ....................................................................................................................... 3 

4 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER.................................................................................................................... 3 

5 DEFINITIONER ................................................................................................................................................ 4 

5.1 BARN OCH UNGDOMSFÖRENING .................................................................................................................. 4 
5.2 KULTURFÖRENING ....................................................................................................................................... 4 
5.3 PENSIONÄRSFÖRENING ................................................................................................................................ 4 
5.4 HANDIKAPPFÖRENING ................................................................................................................................. 4 

6 MEDLEMSKAP................................................................................................................................................. 5 

6.1 MEDLEM ...................................................................................................................................................... 5 
6.2 AKTIV MEDLEM/FULLVÄRDIG MEDLEM ..................................................................................................... 5 
6.3 STÖDMEDLEM .............................................................................................................................................. 5 

7 SPECIFIKA DEFINITIONER FÖR LOK-STÖD .......................................................................................... 5 

7.1 SAMMANKOMST ........................................................................................................................................... 5 
7.2 DELTAGARTILLFÄLLE ................................................................................................................................. 5 
7.3 LEDARE ........................................................................................................................................................ 5 

8 BIDRAG.............................................................................................................................................................. 5 

8.1 BIDRAGSBERÄTTIGADE BARN OCH UNGDOMSFÖRENINGAR KAN SÖKA FÖLJANDE BIDRAG: .................... 5 
8.2 BIDRAGSBERÄTTIGADE KULTURFÖRENINGAR KAN SÖKA FÖLJANDE BIDRAG : ........................................ 8 
8.3 BIDRAGSBERÄTTIGADE PENSIONÄRSFÖRENINGAR KAN SÖKA FÖLJANDE BIDRAG: ................................ 10 
8.4 BIDRAGSBERÄTTIGADE HANDIKAPPFÖRENINGAR KAN SÖKA FÖLJANDE BIDRAG: ................................. 12 
8.5 STARTBIDRAG - NYSTARTADE FÖRENINGAR ............................................................................................ 14 

9 ANSÖKAN, SAMMANSTÄLLNING OCH UNDERLAG .......................................................................... 15 

9.1 SAMMANSTÄLLNING ANSÖKNINGSTIDER .................................................................................................. 15 
9.2 BILAGOR TILL ANSÖKAN ........................................................................................................................... 15 
 

 

 



 

 

Sida 3 av 15 

 

2020-08-31 

1 Inledning 

 

Föreningar som uppfyller nedanstående kriterier och har huvuddelen av sin verksamhet i 

Åstorps kommun kan komma i fråga för tilldelning av kommunalt föreningsstöd. Detta 

regelverk gäller från och med 2021-01-01. 

 

 

2 För att kunna ta del av Åstorps kommuns föreningsstöd krävs det att föreningen 

uppfyller följande krav: 
 

 Att huvuddelen av verksamheten bedrivs i Åstorps kommun 

 Ha antagna stadgar, vara uppbyggd enligt demokratiska principer och öppen för alla. 

 Ha en fastställd medlemsavgift på minst 50 kr/år och person. 

 Utsett en bidragsansvarig person.  

 Ha ett bankgiro eller plusgiro. 

 Begära in brottsregisterutdrag från alla nya barn- och ungdomsledare. 

 Inneha ett organisationsnummer från Skatteverket. 

 Inkomma med årsbokslut till kultur och fritidsenheten. 

 Medlemskap i riksorganisation, (lokala föreningar kan i vissa fall undantas från regeln 

av medlemskap i Riksorganisation efter särskild prövning). 

 

 

3 För att vara synlig i kommunens föreningsregister behöver föreningen uppfylla 

följande krav: 

 

 Verksamhet bedrivs i Åstorps kommun. 

 Inneha organisationsnummer från Skatteverket. 

 Ha valt en styrelse och utsett en kontaktperson som ska vara synlig i kommunens 

föreningsregister. 

 Vara uppbyggd enligt demokratiska principer och öppen för alla. 

 Ha antagna stadgar  

 Årligen uppdatera föreningens kontaktuppgifter efter årsmötet 

 

 

4 Allmänna bestämmelser 

 

Föreningsbidrag betalas inte ut till studieorganisationer/studieförbund, stödföreningar, 

politiska föreningar, religiösa föreningar, skol och föräldraföreningar. 

 

Handlingar som kommer in till kultur och fritidsenheten 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 kultur och 

fritidsnämnden. 
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Förening som får bidrag är skyldig att lämna insyn i verksamheten. De handlingar som kultur 

och fritidsenheten 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 25 % 

• Ansökan inkommen 15 – 21 dagar för sent, avdrag med 50 % 

• Ansökan inkommen senare än 21 dagar är inte berättigad till stöd 

 

Anstånd kan ges för försent inkommen ansökan om särskilda skäl föreligger. 

 

 

5 Definitioner 

 

5.1 Barn och ungdomsförening 
Som barn och ungdomsförening räknas förening som  
har minst 10 aktiva betalande medlemmar i åldern 4-20 år.  
(Från och med det år man fyller 4 och till och med det år man fyller 20 år) 
samt 
minst 25 % av medlemmarna är inom åldern 4-20 år 
eller  
minst 30 personer är inom denna åldersgrupp 
 

5.2 Kulturförening 
Som allmänkulturell förening räknas förening som 
har minst 10 aktiva betalande medlemmar 
samt  
verkar för att stimulera till ett rikt och varierat kulturliv 
och  
bedriver en verksamhet som riktar sig mot allmänheten 
eller  
tillvaratar allmänna intressen inom exempelvis kulturminnes-, hembygdsvård eller naturvård. 

 

5.3 Pensionärsförening 

Som pensionärsförening räknas förening som  

bedriver verksamhet för pensionärer 

och  

har minst 10 aktiva medlemmar med pension/förtidspension 

 

5.4 Handikappförening 

Som handikappförening räknas förening som  

Har minst 10 aktiva medlemmar med funktionsnedsättning 
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6 Medlemskap 

 

6.1 Medlem 

Med medlem avses den som betalat medlemsavgift för senaste verksamhetsåret och är 

upptagen i föreningens medlemsregister.  

 

6.2 Aktiv medlem/Fullvärdig medlem 

Med aktiv medlem avses den som regelbundet deltar vid förenings aktiviteter under den 

period som bidraget avser och betalar fullt medlemskap. 

 

6.3 Stödmedlem 

Stödmedlem är den som ej deltar vid föreningens aktiviteter men betalar en reducerad 

medlemsavgift för att stödja föreningen. 

 

 

7 Specifika definitioner för LOK-stöd 

 

7.1 Sammankomst 

Ett verksamhetstillfälle/ en träff är en planerad aktivitet som är beslutad av föreningen och 

som avser barn och ungdomsverksamhet (4-20) år, se mer information under rubriken lokalt 

aktivitetsstöd. 

 

7.2 Deltagartillfälle 

Ett tillfälle är en deltagare vid en sammankomst. Som exempel innebär det då att två deltagare 

vid två separata sammankomster totalt blir fyra deltagare (2 deltagare X 2 sammankomster= 4 

deltagartillfällen).  

 

7.3 Ledare 

En ledare är någon som utsetts av föreningen och som har i uppdrag att leda sammankomster i 

föreningen. 

 

 

8 Bidrag 

 

8.1 Bidragsberättigade barn och ungdomsföreningar kan söka följande bidrag: 

 

Medlemsbidrag 

Medlemsbidrag är ett bidrag som grundar sig på antalet aktiva medlemmar som betalat 

medlemsavgift under föreningens föregående år. 

Bidraget kan i speciella fall utgå till föreningar som har verksamhet som sträcker sig över 

flera kommuner och inte har sin huvudverksamhet i Åstorps kommun. I de fall kultur och 

fritidsenheten beviljar detta utgår endast bidrag för de medlemmar som är boende i 

kommunen, medlemsregister bifogas ansökan. 

 

Medlemsbidraget är 25 kr per aktiv medlem och utgår med lägst 1500 kr och högst 8000 kr 

per år och förening. 
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Bidrag utgår endast för aktiva medlemmar inte för stödmedlemmar 

 

Antalet medlemmar vid räkenskapsårets slut utgör antalet bidragsgrundande medlemmar. 

 

Ansökan  

Ansökan om medlemsbidrag sker en gång per år och sista ansökningsdag är 30 april. Ansökan 

görs via kommunens e-tjänstportal.   

Utbetalning av bidraget sker senast 30 juni under förutsättning att alla handlingar inkommit. 

 

 

Lokalbidrag 

Lokalbidrag kan sökas av föreningar som hyr eller äger en lokal som är en förutsättning för 

verksamheten och används för kontinuerligt bruk och att inte kommunägda lokaler kan ställas 

till förfogande. 

Bidraget baseras på föreningens faktiska hyreskostnader för hyrd lokal eller driftskostnader 

för egen lokal. Med drift menas kostnader för årshyra eller räntor på fastighetslån, värme, el, 

soptömning, sotning, vatten och avlopp, arrende, försäkringar. 

Driftskostnader som inte ingår är telefon, internet, förbrukningsmaterial eller investeringar.  

 

Kostnader som tas upp i ansökan om lokalbidrag skall finnas med i föreningens inlämnade 

ekonomiska redogörelse.  

Kvitton som visar erlagda kostnader skall kunna visas upp utan dröjsmål vid förfrågan. 

Föreningar som hyr in sig hos andra föreningar kan erhålla ett lokalbidrag enlig dessa regler 

om villkoren är uppfyllda och hyresavtal eller annan skriftlig överenskommelse kan uppvisas. 

Lokalbidraget kan utgå med max 60 % av hyran/driftskostnaden dock högst 40 000 kr/år.  

 

Ansökan  

Ansökan om lokalbidrag sker en gång per år och sista ansökningsdag är 30 april. Ansökan 

görs via e-tjänstportalen antingen digitalt eller på särskild blankett som skickas till kultur och 

fritidsenheten.   

Utbetalning av bidraget sker senast 30 juni under förutsättning att alla handlingar inkommit. 

 

 

Anläggningsbidrag 

Anläggningsbidraget kan sökas av förening som antingen äger eller hyr en anläggning. 

Bidraget baseras på föreningens faktiska hyreskostnader för hyrd anläggning eller 

driftskostnader för egen anläggning.  

 

Anläggningsbidrag kan endast utgå för lokal/anläggning som kräver speciella förutsättningar 

och utrustning som inte kan tillgodoses på annat sätt och som kultur- och fritidsenheten 

bedömt som anläggning exempelvis en ridanläggning.  

 

Bidraget är avsett för drift av lokalen/anläggningen.  

Med drift menas kostnader för årshyra eller räntor på fastighetslån, värme, el, soptömning, 

sotning, vatten och avlopp, arrende, försäkringar. 

 

Driftskostnader som inte ingår är telefon, internet, förbrukningsmaterial eller investeringar.  
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Kostnader som tas upp i ansökan om anläggningsbidrag skall finnas med i föreningens 

inlämnade ekonomiska redogörelse.  

 

Kvitton som visar erlagda kostnader skall kunna visas upp utan dröjsmål vid förfrågan. 

 

Anläggningsbidraget kan utgå med max 60 % av hyran/faktiska driftskostnaden dock högst 

140 000 kr/ år. 

 

Ansökan  

Ansökan om anläggningsbidrag sker en gång per år och sista ansökningsdag är 30 april. 

Ansökan görs via kommunens e-tjänstportal.   

Utbetalning av bidraget sker senast 30 juni under förutsättning att alla handlingar inkommit. 

 

 

Lokalt aktivitetsstöd 

Ansökan skall vara inkommen senast 25 februari för redovisningsperiod 1 juli-31 december 

och senast 25 augusti för redovisningsperiod 1 januari-30 juni.   

 

För att bidrag ska utgå måste varje sammankomst ha minst 3 bidragsberättigade deltagare 

utöver ledare.  

Bidrag utgår för maximalt 30 deltagare per sammankomst inklusive bidragsberättigad ledare. 

En ledare i åldern 15-20 år är bidragsberättigad per sammankomst, (gäller det kalenderår 

han/hon fyller år).  

 

Samma person får endast redovisas i en aktivitet per dag och förening, gäller även ledare,  

Bidraget utgår med 4 kr per tillfälle och deltagare. 

 

Vid sammanhängande aktiviteter som läger eller hajker utgår 1 deltagartillfälle/person per 

dygn, utbetalas i max 7 dygn. Restid får inte inräknas i tiden 

 

En sammankomst skall vara minst en timme, omklädning får räknas in i tiden. 

Vid varje sammankomst måste det finnas en myndig ansvarig person på plats. 

 

Ansökan 

Ansökan om LOK-stöd görs via kommunens bidragssystem senast 25 februari för 

redovisningsperiod 1 juli -31 december och senast 25 augusti för redovisningsperiod 1 

januari-30 juni. 

Utbetalningar av bidraget sker senast under mars respektive september. 

 

 

Investeringsbidrag 

Bidraget kan sökas av förening  

som har behov av inventarieinköp 

eller 

nyanläggning/nybyggnation, renovering eller ombyggnad av klubbstuga och/eller fritids-

/kulturanläggning 

 

Bidrag kan utgå med högst 75 % av redovisad kostnad för inventarieinköp, anläggnings-

/byggnations-/renoveringskostnad.  
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Kultur- och fritidsnämnden gör prioriteringar, investeringar med inriktning mot barn- och 

ungdomar, jämställdhet eller integration skall särskilt beaktas. 

I ansökan skall det vara beskrivet vilka behoven är och vilka kostnaderna är, gärna bifoga en 

offert om det finns. 

 

Ansökan 

Ansökan om investeringsbidrag kan göras löpande under året, men kommer behandlas 2 

gånger per år. Ansökningarna behandlas innan utgången av mars och september. Bidraget ska 

sökas i förhand. 

Bidraget betalas ut i efterhand och först efter redovisning av kostnaderna. 

 

Kultur- och fritidsenheten prioriterar bland inkomna ärenden utifrån ansökningens 

angelägenhet, tillgängliga medel och övriga ansökningar.  

Ansökan görs via kommunens e-tjänstportal.   

 

 

8.2 Bidragsberättigade kulturföreningar kan söka följande bidrag : 

 

Medlemsbidrag 

Medlemsbidrag är ett bidrag som grundar sig på antalet aktiva medlemmar som betalat 

medlemsavgift under föreningens föregående år. 

Bidraget kan i speciella fall utgå till föreningar som har verksamhet som sträcker sig över 

flera kommuner och inte har sin huvudverksamhet i Åstorps kommun. I de fall kultur och 

fritidsenheten beviljar detta utgår endast bidrag för de medlemmar som är boende i 

kommunen, medlemsregister bifogas ansökan. 

 

Medlemsbidraget är 25 kr per aktiv medlem och utgår med lägst 1500 kr och högst 8000 kr 

per år och förening. 

 

Bidrag utgår endast för aktiva medlemmar inte för stödmedlemmar 

 

Antalet medlemmar vid räkenskapsårets slut utgör antalet bidragsgrundande medlemmar. 

 

Ansökan  

Ansökan om medlemsbidrag sker en gång per år och sista ansökningsdag är 30 april. Ansökan 

görs via kommunens e-tjänstportal.   

Utbetalning av bidraget sker senast 30 juni under förutsättning att alla handlingar inkommit. 

 

 

Lokalbidrag 

Lokalbidrag kan sökas av föreningar som hyr eller äger en lokal som är en förutsättning för 

verksamheten och används för kontinuerligt bruk och att inte kommunägda lokaler kan ställas 

till förfogande. 

Bidraget baseras på föreningens faktiska hyreskostnader för hyrd lokal eller driftskostnader 

för egen lokal. Med drift menas kostnader för årshyra eller räntor på fastighetslån, värme, el, 

soptömning, sotning, vatten och avlopp, arrende, försäkringar. 

Driftskostnader som inte ingår är telefon, internet, förbrukningsmaterial eller investeringar.  
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Kostnader som tas upp i ansökan om lokalbidrag skall finnas med i föreningens inlämnade 

ekonomiska redogörelse.  

Kvitton som visar erlagda kostnader skall kunna visas upp utan dröjsmål vid förfrågan. 

Föreningar som hyr in sig hos andra föreningar kan erhålla ett lokalbidrag enlig dessa regler 

om villkoren är uppfyllda och hyresavtal eller annan skriftlig överenskommelse kan uppvisas. 

Lokalbidraget kan utgå med max 60 % av hyran/driftskostnaden dock högst 40 000 kr/år.  

 

Ansökan  

Ansökan om lokalbidrag sker en gång per år och sista ansökningsdag är 30 april. Ansökan 

görs via e-tjänstportalen antingen digitalt eller på särskild blankett som skickas till kultur och 

fritidsenheten.   

Utbetalning av bidraget sker senast 30 juni under förutsättning att alla handlingar inkommit. 

 

 

Anläggningsbidrag 

Anläggningsbidraget kan sökas av förening som antingen äger eller hyr en anläggning. 

Bidraget baseras på föreningens faktiska hyreskostnader för hyrd anläggning eller 

driftskostnader för egen anläggning.  

Anläggningsbidrag kan endast utgå för lokal/anläggning som kräver speciella förutsättningar 

och utrustning som inte kan tillgodoses på annat sätt och som kultur- och fritidsenheten 

bedömt som anläggning exempelvis en ridanläggning.  

 

Bidraget är avsett för drift av lokalen/anläggningen.  

Med drift menas kostnader för årshyra eller räntor på fastighetslån, värme, el, soptömning, 

sotning, vatten och avlopp, arrende, försäkringar. 

 

Driftskostnader som inte ingår är telefon, internet, förbrukningsmaterial eller investeringar.  

 

Kostnader som tas upp i ansökan om anläggningsbidrag skall finnas med i föreningens 

inlämnade ekonomiska redogörelse.  

 

Kvitton som visar erlagda kostnader skall kunna visas upp utan dröjsmål vid förfrågan. 

 

Anläggningsbidraget kan utgå med max 60 % av hyran/faktiska driftskostnaden dock högst 

140 000 kr/ år. 

 

Ansökan  

Ansökan om anläggningsbidrag sker en gång per år och sista ansökningsdag är 30 april. 

Ansökan görs via kommunens e-tjänstportal.   

Utbetalning av bidraget sker senast 30 juni under förutsättning att alla handlingar inkommit. 

 

 

Investeringsbidrag 

Bidraget kan sökas av förening  

som har behov av inventarieinköp 

eller 

nyanläggning/nybyggnation, renovering eller ombyggnad av klubbstuga och/eller fritids-

/kulturanläggning 
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Bidrag kan utgå med högst 75 % av redovisad kostnad för inventarieinköp, anläggnings-

/byggnations-/renoveringskostnad.  

Kultur- och fritidsnämnden gör prioriteringar, investeringar med inriktning mot barn- och 

ungdomar, jämställdhet eller integration skall särskilt beaktas. 

I ansökan skall det vara beskrivet vilka behoven är och vilka kostnaderna är, gärna bifoga en 

offert om det finns. 

 

Ansökan 

Ansökan om investeringsbidrag kan göras löpande under året, men kommer behandlas 2 

gånger per år. Ansökningarna behandlas innan utgången av mars och september. Bidraget ska 

sökas i förhand. 

Bidraget betalas ut i efterhand och först efter redovisning av kostnaderna. 

 

Kultur- och fritidsenheten prioriterar bland inkomna ärenden utifrån ansökningens 

angelägenhet, tillgängliga medel och övriga ansökningar.  

Ansökan görs via kommunens e-tjänstportal.   

 

 

8.3 Bidragsberättigade pensionärsföreningar kan söka följande bidrag: 

 

Medlemsbidrag 

Medlemsbidrag är ett bidrag som grundar sig på antalet aktiva medlemmar som betalat 

medlemsavgift under föreningens föregående år. 

Bidraget kan i speciella fall utgå till föreningar som har verksamhet som sträcker sig över 

flera kommuner och inte har sin huvudverksamhet i Åstorps kommun. I de fall kultur och 

fritidsenheten beviljar detta utgår endast bidrag för de medlemmar som är boende i 

kommunen, medlemsregister bifogas ansökan. 

 

Medlemsbidraget är 25 kr per aktiv medlem och utgår med lägst 1500 kr och högst 8000 kr 

per år och förening. 

 

Bidrag utgår endast för aktiva medlemmar inte för stödmedlemmar 

 

Antalet medlemmar vid räkenskapsårets slut utgör antalet bidragsgrundande medlemmar. 

 

Ansökan  

Ansökan om medlemsbidrag sker en gång per år och sista ansökningsdag är 30 april. Ansökan 

görs via kommunens e-tjänstportal.   

Utbetalning av bidraget sker senast 30 juni under förutsättning att alla handlingar inkommit. 

 

 

Lokalbidrag 

Lokalbidrag kan sökas av föreningar som hyr eller äger en lokal som är en förutsättning för 

verksamheten och används för kontinuerligt bruk och att inte kommunägda lokaler kan ställas 

till förfogande. 

Bidraget baseras på föreningens faktiska hyreskostnader för hyrd lokal eller driftskostnader 

för egen lokal. Med drift menas kostnader för årshyra eller räntor på fastighetslån, värme, el, 

soptömning, sotning, vatten och avlopp, arrende, försäkringar. 

Driftskostnader som inte ingår är telefon, internet, förbrukningsmaterial eller investeringar.  
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Kostnader som tas upp i ansökan om lokalbidrag skall finnas med i föreningens inlämnade 

ekonomiska redogörelse.  

Kvitton som visar erlagda kostnader skall kunna visas upp utan dröjsmål vid förfrågan. 

Föreningar som hyr in sig hos andra föreningar kan erhålla ett lokalbidrag enlig dessa regler 

om villkoren är uppfyllda och hyresavtal eller annan skriftlig överenskommelse kan uppvisas. 

Lokalbidraget kan utgå med max 60 % av hyran/driftskostnaden dock högst 40 000 kr/år.  

 

Ansökan  

Ansökan om lokalbidrag sker en gång per år och sista ansökningsdag är 30 april. Ansökan 

görs via e-tjänstportalen antingen digitalt eller på särskild blankett som skickas till kultur och 

fritidsenheten.   

Utbetalning av bidraget sker senast 30 juni under förutsättning att alla handlingar inkommit. 

 

 

Anläggningsbidrag 

Anläggningsbidraget kan sökas av förening som antingen äger eller hyr en anläggning. 

Bidraget baseras på föreningens faktiska hyreskostnader för hyrd anläggning eller 

driftskostnader för egen anläggning.  

Anläggningsbidrag kan endast utgå för lokal/anläggning som kräver speciella förutsättningar 

och utrustning som inte kan tillgodoses på annat sätt och som kultur- och fritidsenheten 

bedömt som anläggning exempelvis en ridanläggning.  

 

Bidraget är avsett för drift av lokalen/anläggningen.  

Med drift menas kostnader för årshyra eller räntor på fastighetslån, värme, el, soptömning, 

sotning, vatten och avlopp, arrende, försäkringar. 

 

Driftskostnader som inte ingår är telefon, internet, förbrukningsmaterial eller investeringar.  

 

Kostnader som tas upp i ansökan om anläggningsbidrag skall finnas med i föreningens 

inlämnade ekonomiska redogörelse.  

 

Kvitton som visar erlagda kostnader skall kunna visas upp utan dröjsmål vid förfrågan. 

 

Anläggningsbidraget kan utgå med max 60 % av hyran/faktiska driftskostnaden dock högst 

140 000 kr/ år. 

 

Ansökan  

Ansökan om anläggningsbidrag sker en gång per år och sista ansökningsdag är 30 april. 

Ansökan görs via kommunens e-tjänstportal.   

Utbetalning av bidraget sker senast 30 juni under förutsättning att alla handlingar inkommit. 
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Investeringsbidrag 

Bidraget kan sökas av förening  

som har behov av inventarieinköp 

eller 

nyanläggning/nybyggnation, renovering eller ombyggnad av klubbstuga och/eller fritids-

/kulturanläggning 

 

Bidrag kan utgå med högst 75 % av redovisad kostnad för inventarieinköp, anläggnings-

/byggnations-/renoveringskostnad.  

Kultur- och fritidsnämnden gör prioriteringar, investeringar med inriktning mot barn- och 

ungdomar, jämställdhet eller integration skall särskilt beaktas. 

I ansökan skall det vara beskrivet vilka behoven är och vilka kostnaderna är, gärna bifoga en 

offert om det finns. 

 

Ansökan 

Ansökan om investeringsbidrag kan göras löpande under året, men kommer behandlas 2 

gånger per år. Ansökningarna behandlas innan utgången av mars och september. Bidraget ska 

sökas i förhand. 

Bidraget betalas ut i efterhand och först efter redovisning av kostnaderna. 

 

Kultur- och fritidsenheten prioriterar bland inkomna ärenden utifrån ansökningens 

angelägenhet, tillgängliga medel och övriga ansökningar.  

Ansökan görs via kommunens e-tjänstportal.   

 

 

8.4 Bidragsberättigade handikappföreningar kan söka följande bidrag: 

 

Medlemsbidrag 

Medlemsbidrag är ett bidrag som grundar sig på antalet aktiva medlemmar som betalat 

medlemsavgift under föreningens föregående år. 

Bidraget kan i speciella fall utgå till föreningar som har verksamhet som sträcker sig över 

flera kommuner och inte har sin huvudverksamhet i Åstorps kommun. I de fall kultur och 

fritidsenheten beviljar detta utgår endast bidrag för de medlemmar som är boende i 

kommunen, medlemsregister bifogas ansökan. 

 

Medlemsbidraget är 25 kr per aktiv medlem och utgår med lägst 1500 kr och högst 8000 kr 

per år och förening. 

Bidrag utgår endast för aktiva medlemmar inte för stödmedlemmar 

 

Antalet medlemmar vid räkenskapsårets slut utgör antalet bidragsgrundande medlemmar. 

 

Ansökan  

Ansökan om medlemsbidrag sker en gång per år och sista ansökningsdag är 30 april. Ansökan 

görs via kommunens e-tjänstportal.   

Utbetalning av bidraget sker senast 30 juni under förutsättning att alla handlingar inkommit. 

 

 

  



 

 

Sida 13 av 15 

 

2020-08-31 

Lokalbidrag 

Lokalbidrag kan sökas av föreningar som hyr eller äger en lokal som är en förutsättning för 

verksamheten och används för kontinuerligt bruk och att inte kommunägda lokaler kan ställas 

till förfogande. 

Bidraget baseras på föreningens faktiska hyreskostnader för hyrd lokal eller driftskostnader 

för egen lokal. Med drift menas kostnader för årshyra eller räntor på fastighetslån, värme, el, 

soptömning, sotning, vatten och avlopp, arrende, försäkringar. 

Driftskostnader som inte ingår är telefon, internet, förbrukningsmaterial eller investeringar.  

 

Kostnader som tas upp i ansökan om lokalbidrag skall finnas med i föreningens inlämnade 

ekonomiska redogörelse.  

Kvitton som visar erlagda kostnader skall kunna visas upp utan dröjsmål vid förfrågan. 

Föreningar som hyr in sig hos andra föreningar kan erhålla ett lokalbidrag enlig dessa regler 

om villkoren är uppfyllda och hyresavtal eller annan skriftlig överenskommelse kan uppvisas. 

Lokalbidraget kan utgå med max 60 % av hyran/driftskostnaden dock högst 40 000 kr/år. 

 

Ansökan  

Ansökan om lokalbidrag sker en gång per år och sista ansökningsdag är 30 april. Ansökan 

görs via e-tjänstportalen antingen digitalt eller på särskild blankett som skickas till kultur och 

fritidsenheten.   

Utbetalning av bidraget sker senast 30 juni under förutsättning att alla handlingar inkommit. 

 

 

Anläggningsbidrag 

Anläggningsbidraget kan sökas av förening som antingen äger eller hyr en anläggning. 

Bidraget baseras på föreningens faktiska hyreskostnader för hyrd anläggning eller 

driftskostnader för egen anläggning.  

Anläggningsbidrag kan endast utgå för lokal/anläggning som kräver speciella förutsättningar 

och utrustning som inte kan tillgodoses på annat sätt och som kultur- och fritidsenheten 

bedömt som anläggning exempelvis en ridanläggning.  

 

Bidraget är avsett för drift av lokalen/anläggningen.  

Med drift menas kostnader för årshyra eller räntor på fastighetslån, värme, el, soptömning, 

sotning, vatten och avlopp, arrende, försäkringar. 

 

Driftskostnader som inte ingår är telefon, internet, förbrukningsmaterial eller investeringar.  

 

Kostnader som tas upp i ansökan om anläggningsbidrag skall finnas med i föreningens 

inlämnade ekonomiska redogörelse.  

 

Kvitton som visar erlagda kostnader skall kunna visas upp utan dröjsmål vid förfrågan. 

 

Anläggningsbidraget kan utgå med max 60 % av hyran/faktiska driftskostnaden dock högst 

140 000 kr/ år. 

 

Ansökan  

Ansökan om anläggningsbidrag sker en gång per år och sista ansökningsdag är 30 april. 

Ansökan görs via kommunens e-tjänstportal.   

Utbetalning av bidraget sker senast 30 juni under förutsättning att alla handlingar inkommit. 
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Investeringsbidrag 

Bidraget kan sökas av förening  

som har behov av inventarieinköp 

eller 

nyanläggning/nybyggnation, renovering eller ombyggnad av klubbstuga och/eller fritids-

/kulturanläggning 

 

Bidrag kan utgå med högst 75 % av redovisad kostnad för inventarieinköp, anläggnings-

/byggnations-/renoveringskostnad.  

Kultur- och fritidsnämnden gör prioriteringar, investeringar med inriktning mot barn- och 

ungdomar, jämställdhet eller integration skall särskilt beaktas. 

I ansökan skall det vara beskrivet vilka behoven är och vilka kostnaderna är, gärna bifoga en 

offert om det finns. 

 

Ansökan 

Ansökan om investeringsbidrag kan göras löpande under året, men kommer behandlas 2 

gånger per år. Ansökningarna behandlas innan utgången av mars och september. Bidraget ska 

sökas i förhand. 

Bidraget betalas ut i efterhand och först efter redovisning av kostnaderna. 

 

Kultur- och fritidsenheten prioriterar bland inkomna ärenden utifrån ansökningens 

angelägenhet, tillgängliga medel och övriga ansökningar.  

Ansökan görs via kommunens e-tjänstportal.   

 

 

8.5 Startbidrag - Nystartade föreningar 

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: 

Fylla i blanketten föreningsregistrering 

Lämna in en verksamhetsplan, stadgar, bildande mötesprotokoll 

Bidrag kan utgå med 1500 kr 

 

Ansökan  

Startbidraget söks löpande under året. Ansökan görs via kommunens e-tjänstportal. 

Utbetalning sker efter alla handlingar inkommit 
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9 Ansökan, sammanställning och underlag 

 

9.1 Sammanställning ansökningstider 

 

Lokalt Aktivitetsstöd                25 februari och 25 augusti 

Grundbidrag 30 april 

Lokalbidrag 30 april 

Anläggningsbidrag 30 april 

Investeringsbidrag 2 perioder, behandlas mars och 

september 

Startbidrag Löpande under året 

 

 

9.2 Bilagor till ansökan 

Alla som söker föreningsbidrag skall en gång om året i samband med ansökan bifoga följande 

handlingar  

 

• Budget   

• Årsmötesprotokoll   

• Verksamhetsberättelse  

• Ekonomiskt bokslut  

• Revisionsberättelse   

• Verksamhetsplan  

• Aktuell styrelseförteckning med information om aktuell kontaktpersoner för bidrag 

samt föreningsregistret 

 

Alla föreningar som söker föreningsbidrag skall inkomma med följande handlingar första 

gången bidrag söks, dessa handlingar behöver bara hädanefter skickas in i samband med 

revideringar i handlingarna: 

 

• Stadgar 

• Alkohol och drogpolicy 

• Likabehandlingsplan 

 

 

 

 



Kommunfullmäktige 

 

 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

12(15) 

 

 

 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2020-10-26 

 

Kf § 164 

 

Praoplatser i kommunala verksamheter 

Dnr KSFD 2020/269 

 

Sammanfattning 

SOU 2019:4 Framtidsval – karriärvägledning för individ och samhälle syftar 

till att peka på en utvecklad studie- och yrkesvägledning. En del i detta 

arbete är att skapa möjligheter för elever att ta del av yrkeslivet.  

 

Bildningsnämnden beslutade 2019-06-19 § 57 att föreslå 

kommunfullmäktige att fatta beslut om att: 

 Kommunens förvaltningar ska ta ett gemensamt ansvar för att 

tillgodose barn och ungas behov av praktikplatser. 

 Alla förvaltningar inventerar möjliga och lämpliga praktikplatser och 

lämnar in dessa till bildningsförvaltningen. Fokus främst på 

högstadieelever och elever inom den kommunala vuxenutbildningen. 

 Återkoppling från arbetsplatsen till skolan ska ske på individnivå 

efter varje praoperiod. 

Beslutet föranleds av att det upplevs som svårt i dagsläget att hitta 

praoplatser till eleverna. Kommunen är en stor arbetsgivaren och spänner 

över många olika verksamheter. Bildningsnämndens inställning är att 

kommunens alla förvaltningar bör ta ett gemensamt ansvar för att ta emot 

praoelever från grundskolan men också elever i behov av praktik från den 

kommunala vuxenutbildningen. Detta skulle skapa bättre förutsättningar för 

eleverna att få en inblick i arbetslivet men också insikt i kommunens 

verksamheter. Utöver detta skulle kommunen som arbetsgivare kunna vara 

proaktiv i rekryteringsarbetet genom att presentera sina verksamheter. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll från kommunstyrelsen, 2020-10-07, § 232 

Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-16 § 227 

Tjänsteskrivelse från Amer Lukac, nämndsekreterare, 2020-08-27 

Protokoll från bildningsnämnden 2019-06-19 § 57 

Tjänsteskrivelse från Annika Hoppe, förvaltningschef, §§ 2019-06-07 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

Expedieras: 

Akten 

 

MECI
Start av ärende





ÅSTORP 

Ordförandes signatur 

�

Kommunstyrelsen 20(26) 

PROTOKOLL 
2020-10-07 

Ks § 232, forts 
Anton Holmberg (SD) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 

Proposition 
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Anton Holmberg (SD) 
under proposition och finner att dessa bifalles. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommunchefen att hantera ärendet 
inom förvaltningschefemas ledningsgrupp, samt att återrapportera processen till 
kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att med hänvisning till 
tjänsteskrivelsen avslå ärendet, men med en notering om att kommunstyrelsen 
ställer sig positiv till bildningsnämndens intentioner. 

Expedieras 

Akten 
Kommunchef 
Kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 







KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN 
Administrativa enheten 
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Tjänsteskrivelse 
Diarienummer 
KSFD 2020/269 

Kommunfullmäktige 
 
Praoplatser i kommunala verksamheter 
Dnr KSFD 2020/269 
 
Sammanfattning 
SOU 2019:4 Framtidsval – karriärvägledning för individ och samhälle syftar till 
att peka på en utvecklad studie- och yrkesvägledning. En del i detta arbete är att 
skapa möjligheter för elever att ta del av yrkeslivet.  
 
Bildningsnämnden beslutade 2019-06-19 § 57 att föreslå kommunfullmäktige att 
fatta beslut om att: 

• Kommunens förvaltningar ska ta ett gemensamt ansvar för att tillgodose 
barn och ungas behov av praktikplatser. 

• Alla förvaltningar inventerar möjliga och lämpliga praktikplatser och 
lämnar in dessa till bildningsförvaltningen. Fokus främst på 
högstadieelever och elever inom den kommunala vuxenutbildningen. 

• Återkoppling från arbetsplatsen till skolan ska ske på individnivå efter 
varje praoperiod. 

Beslutet föranleds av att det upplevs som svårt i dagsläget att hitta praoplatser till 
eleverna. Kommunen är en stor arbetsgivaren och spänner över många olika 
verksamheter. Bildningsnämndens inställning är att kommunens alla förvaltningar 
bör ta ett gemensamt ansvar för att ta emot praoelever från grundskolan men också 
elever i behov av praktik från den kommunala vuxenutbildningen. Detta skulle 
skapa bättre förutsättningar för eleverna att få en inblick i arbetslivet men också 
insikt i kommunens verksamheter. Utöver detta skulle kommunen som 
arbetsgivare kunna vara proaktiv i rekryteringsarbetet genom att presentera sina 
verksamheter. 
 
Förslag till beslut 

1. Förslag till kommunfullmäktigebeslut: Att med hänvisning till tjänsteskrivelsen 
avslå ärendet. 

2. Förslag till kommunstyrelsebeslut: Att uppdra åt kommunchefen att hantera 
ärendet inom förvaltningschefernas ledningsgrupp.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Amer Lukac, nämndsekreterare, 2020-08-27 
Protokoll från bildningsnämnden 2019-06-19 § 57 
Tjänsteskrivelse från Annika Hoppe, förvaltningschef, §§ 2019-06-07 
 
Ärendet 
Bakgrund: Ärendet har aktualiserats genom en upplevd svårighet för 
bildningsförvaltningens personal med att hitta praoplatser. 
Ärenden i kommunfullmäktige kan väckas av en nämnd (5 kap. 22 § 1 p. KL) men 
kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att det inte är en fråga av principiell 
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Tjänsteskrivelse 
Diarienummer 
KSFD 2020/269 

beskaffenhet, vilket är varför förvaltningens förslag till beslut är att föreslå 
kommunfullmäktige att avslå ärendet, samt att föreslå kommunstyrelsen att uppdra 
åt kommunchefen att hantera frågan inom förvaltningschefernas ledningsgrupp. 
 
(5 kap. 1§ KL) 
Principiell beskaffenhet, eller av större vikt för kommunen, främst 
   1. mål och riktlinjer för verksamheten, 
   2. budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor, 
   3. nämndernas organisation och verksamhetsformer, 
   4. val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar, 
   5. val av revisorer, 
   6. grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda, 
   7. årsredovisning och ansvarsfrihet, 
   8. folkomröstning i kommunen eller regionen, och 
   9. extra val till fullmäktige. 
 
Prao 
”Huvudmän för grundskolor och specialskolor ansvarar för att anordna praktisk 
arbetslivsorientering (prao). Prao ska omfatta minst tio dagar sammanlagt för alla 
elever från och med årskurs 8 i grundskolan respektive årskurs 9 i specialskolan.  
 
Med anledning av coronavirusets inverkan på samhället kan det bli svårt för 
grund- och grundsärskolors elever att tillgodogöra sig hela eller delar av prao.” 
(Skolverket, u.d.) 
 
”Prao ger inblick i arbetsmarknaden 
I flera studier uttrycker ungdomar att de vet för lite om arbetsmarknaden. Prao är 
viktig för elevernas yrkesval och framtida etablering på arbetsmarknaden. Praon 
ger också eleven inblick i arbetslivets tempo och olika yrkeskulturer och yrkesetik. 
 
För eleven kan valet till gymnasieskolan lägga grund för självbild och 
framtidsutsikter, något som är viktigt ur ett individperspektiv. Ur ett 
samhällsperspektiv är det också viktigt att eleven gör välgrundade val, eftersom 
risken att eleven byter program eller avbryter utbildningen minskar. 
 
Det är viktigt att eleven utför lämpliga arbetsuppgifter under handledning av 
vuxna och på så sätt får inblick i arbetslivets tempo, olika yrkeskulturer och 
yrkesetik.” 
(Skolverket, u.d.) 
 
Ur SOU 2015:97 Välja yrke 
Kunskaper om arbetslivet underlättar gymnasievalet 
Att välja program till gymnasieskolan är ett viktigt men svårt val för en ung 
person. För att vara väl förberedd för valet behöver en elev i grundskolan tidigt 
utveckla kunskaper om arbetslivet och olika yrkesområden samt få vägledning i 
den konkreta valsituationen. 



 
 

 
 

Postadress: 265 80 Åstorp | Gatuadress: Storgatan 7 | E-post: kommun@astorp.se | Telefon: 042-640 00 | Fax: 042-506 23 
Org. nr. 212000-0936 | Bg 5103-2951 | Pg 11 01 50-0 | www.astorp.se 

2020-08-27 3(4) 

Tjänsteskrivelse 
Diarienummer 
KSFD 2020/269 

Utredningen konstaterar att kvaliteten i studie- och yrkesvägledningen i 
grundskolan varierar och att elevernas kunskaper om arbetslivet och om vilka jobb 
som finns behöver förbättras.  
Att ta emot elever från grundskolan på prao är ett bra tillfälle att ge dem en positiv 
bild av arbetsplatsen och av arbetslivet. Dessutom ger praon möjlighet att få nya 
perspektiv på verksamheten och etablera kontakter med skolan. 
 
Enligt skolverket kan prao inte innefatta jobbskuggning eller studiebesök på 
arbetsplatser. Det kan vara ett komplement, men inte ersätta de 10 dagarna. Praon 
ska bidraga till att elever får konkret erfarenhet av yrkeslivet och inblick i hur 
arbetslivet fungerar, samt hur arbetet inom specifika branscher går till.  
 
Ansvarig för att hitta praoplatser är huvudmannen för skolan, vilket innebär 
kommunen för en kommunal skola, och skolans styrelse om det är en fristående 
skola. En huvudman kan ta hjälp av elever eller vårdnadshavare för att hitta 
praoplatser, huvudmannen behöver fullgöra sitt ansvar för en lämplig och säker 
arbetsmiljö, enligt gällande arbetsmiljöregler. 
 
Om en skola inte lyckats hitta praoplats till alla elever får eleverna delta i 
undervisning på ett yrkesprogram i gymnasieskolan, men endast efter att 
huvudmannen på olika sätt ska ha gjort tillräckliga ansträngningar för att hitta 
lämpliga praoplatser på en arbetsplats.  
 
Kommunen som arbetsgivare 
Att kommunen som arbetsgivare ska erbjuda prao-platser är en självklarhet. Som 
den största lokala arbetsgivaren är det viktigt att själv ställa upp och erbjuda prao-
platser till våra elever, och dessutom är det ett ypperligt tillfälle att marknadsföra 
kommunens både verksamhet och mångsidighet, men även att locka till framtida 
arbetskraft. 
Dock finns det en del arbetsplatser inom kommunen som lämpar sig bättre och 
andra som lämpar sig mindre bra för just mottagande av prao-elever. Därför bör 
det vara en generell inställning för kommunens chefer att vilja ta emot i den mån 
det är lämpligt, men det ska inte vara ett tvång.  
Coronapandemin har gjort det uppenbart att för kommunen att arbetsplatser som 
tidigare varit en självklarhet för prao-elever, inte nu längre lämpar sig för att ta 
emot elever, t.ex. inom äldreomsorgen eller inom förskolan. Andra arbetsplatser 
kan kombinera mottagandet av en elev då det inte går att garantera att eleven får 
meningsfull arbetslivserfarenhet av jobb som kräver längre upplärning, utan att det 
istället råkar bli någon form av skuggning eller studiebesök. 
 
Samverkan mellan enheter/förvaltningar: Ärendet har behandlats i 
bildningsnämnden och skickats till kommunstyrelseförvaltning för vidare politisk 
behandling, ej i samverkan.  
 
Finansiering: Förslag om att hantera prao gemensamt bedöms inte medföra extra 
resurser ur ett ekonomiskt perspektiv.  
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Intressekonflikter: Inga kända intressekonflikter. Då bedömningen från 
bildningsförvaltningen varit att det är upplevs som svårt att anordna prao-platser 
bedöms det inte finnas något som gör att arbetsgivare har någon intressekonflikt 
på grund av prao.  
 
Uppföljning: Beslutet bedömds inte kräva återrapportering, detta hanteras på 
tjänstemannanivå.  
 
Beaktande av barnperspektivet 
Hur har barns bästa beaktats? 
 
Genom att se till att eleverna får goda prao-platser med arbetsuppgifter som både 
ger dem arbetslivserfarenhet och praktisk erfarenhet under perioden. 
 
Expedieras till  
Akten 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
 
Amer Lukac    Jonas Jönsson 
Nämndsekreterare   Kommunchef 
042 640 92    042 640 50 
amer.lukac@astorp.se   jonas.jönsson@astorp.se 

mailto:amer.lukac@astorp.se
mailto:jonas.j%C3%B6nsson@astorp.se








Bildningsförvaltningen 
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Annika Hoppe  
Förvaltningschef 
042 - 641 50  
annika.hoppe@astorp.se  
 
 
Mottagare  
 
Förslag på kommunala praktikplatser 
Dnr KS 20XX-24  
 
Sammanfattning 
På uppdrag av regeringen har det skrivits fram en betänkande ”Framtidsval  
- karriärvägledning för individ och samhälle” SOU 2019:4 vars syfte är at 
peka på en utvecklad studie- och yrkesvägledning. En del i detta arbete är 
bl.a. att skapa möjligheter för eleverna att ta del av yrkeslivet. 
Sedan 2018 är det återigen reglerat i lag att alla elever på högstadiet ska ha 
praktik (prao). Det upplevs dock svårt i dagsläget att hitta praoplatser till 
eleverna. Kommunen är en stor arbetsgivare och spänner över många olika 
verksamheter. Kommunens alla förvaltningar bör ta ett gemensamt ansvar 
för att ta emot praoelever från grundskolan men också elever i behov av 
praktik från den kommunala vuxenutbildningen. Detta skulle skapa bättre 
förutsättningar för eleverna att få en inblick i arbetslivet men också insikt i 
kommunens verksamheter. Utöver detta skulle kommunens som 
arbetsgivare kunna vara proaktiv i rekryteringsarbetet genom att presentera 
sina verksamheter. 
 
 
 
Beaktande av barnperspektivet 
[  ] Barnperspektivet har beaktats och förslaget till beslut bedöms inte 

påverka barn 
[  
X] 

Barnperspektivet har beaktats och förslaget till beslut bedöms 
påverka barn 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av Annika Hoppe, 2019-06-07 
 
Ärendet 
Kommunens alla förvaltningar bör ta ett gemensamt ansvar för att ta emot 
praoelever från grundskolan men också elever i behov av praktik från den 
kommunala vuxenutbildningen. Detta skulle skapa bättre förutsättningar för 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2019-06-07 
Version  1 

Bildningskontoret 
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eleverna att få en inblick i arbetslivet men också en större insikt i 
kommunens verksamheter. Utöver detta skulle kommunens som 
arbetsgivare kunna vara proaktiv i rekryteringsarbetet genom att presentera 
sina verksamheter. 
 
Förslag till beslut 
Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fatta beslut om följande: 

 
• Kommunen förvaltningar ska ta ett gemensamt ansvar för att 

tillgodose barn och ungas behov av praktikplatser. 
• Alla förvaltningar inventerar möjliga och lämpliga praktikplatser och 

lämnar in dessa till bildningsförvaltningen. Fokus främst på 
högstadieelever och elever inom den kommunala vuxenutbildningen. 

• Återkoppling från arbetsplatsen till skolan ska ske på individnivå 
efter varje praoperiod. 

 
 
 
 
 
Förnamn Efternamn  
Annika Hoppe 
 
 
Expedieras till: 
Brödtext 



Kommunfullmäktige 

 

 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktiges beslut 

 

 

MECI
Start av ärende



Kommunfullmäktige 
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