
 
 

 

Överenskommelse om medfinansiering 

Avtal 

KomTek, Halmstads kommunala teknik- och entreprenörsskola, och företaget 

……………………………………………….. ingår härmed avtal med syfte att företaget ska 

stödja KomTeks verksamhet ekonomiskt i form av sponsring.  

KomTek erbjuder idag kurser och utbildningar inom teknikområdet för målgrupper 

inom förskola och grundskola samt för gymnasium och högskola. Det är dels verk-

samhet dagtid som anordnas via berörda aktörer för dessa målgrupper och dels 

verksamhet som fritidskurser i teknik för barn och ungdomar. Teknik på KomTek är 

allt från praktisk verkstad med verktygs- och maskinlära, svetsning till laserskärning, 

mönsterkortsfräsning, 3D-fräsning, CAD/3D och programmering.  

KomTeks utbud består idag av: 

• Fortbildning i teknik för pedagoger inom förskola och grundskola i Halmstads kom-
mun 

• Stödresurs till Halmstads kommuns teknikförskola 

• Teknikutbildning för högskolans lärarstudenter från förskola till åk 6 

• Elevinsatser/aktiviteter i grundskolan upp till åk 9 kopplat till teknikundervisningen 

• Tekniklådor för utlåning till alla nivåer inom förskola och grundskola i Halmstads 
kommun med lärarhandledning 

• Tekniknätverk för lärare i högstadiet 

• Teknikutmaningen – årlig tekniktävling i samarbete med Ung Företagsamhet 

• Integrationsprojekt med teknik för elever i socioekonomiskt utsatta områden där 
företag och andra aktörer deltar 

• Praosamordnare för kommunens grundskoleelever 

• Teknik- och produktutveckling för Ung Företagsamhets elever på gymnasiet samt 
högskolestuderande 

• Företagssafaris för studie- och yrkesvägledare och pedagoger med besök på företag 
inom tekniksektorn 

• Praktisk teknik för teknikprogrammets gymnasieelever 

• Fritidskurser i teknik på kvällar och helger samt lovaktiviteter 

 

Syftet med KomTek är att stärka och bredda teknikintresset i samhället, möjliggöra 

för fler barn och ungdomar att se och förstå vad teknisk utbildning och tekniska yr-

ken kan innebära samt att på sikt bredda rekryteringsbasen för företag och andra 

aktörer i Halmstads kommun. Ett ökat tekniskt kunnande gynnar företagsutveck-

lingen och entreprenörsandan för hela kommunen. På KomTek arbetar i första hand 

tekniker, ingenjörer och entreprenörer samt ungdomar som studerar på teknik- och 

naturprogram på gymnasiet och högskolans ingenjörsprogram. KomTek samverkar 

sedan flera år med företag och andra aktörer i olika sammanhang som bland annat i 

den årliga tävlingen Den stora Teknikutmaningen och flera skolprojekt. KomTek har 



 
 

även ansvaret för all praoverksamhet i Halmstads kommun där samverkan med nä-

ringslivet/arbetslivet är själva grunden. 

Sponsringen ska inte vara förenad med någon direkt motprestation för KomTek utan enligt 

överenskommelse avse den verksamhet som anges ovan. Sponsringen ska gagna KomTeks 

utveckling och främja teknikintresset och i enlighet med ovannämnda på sikt gynna det lo-

kala näringslivet och kommunen i stort. Det ska råda en balans, rimlighet och likvärdighet i 

relationen mellan företagets sponsring och KomTeks insatser.  

KomTek administrerar all verksamhet och redovisar verksamheten löpande för före-

tagen. En samverkansgrupp med representanter från näringslivet träffas två gånger 

per år för dialog kring utvecklingen och KomTeks insatser.  

Företaget väljer att vara medfinansiär utifrån någon av nedanstående nivåer.  

□ Gul 1.000 kr – 5.000 kr/år 

□ Röd 6.000 kr – 10.000 kr/år 

□ Blå 11.000 kr –    /år 

 

Fakturering sker till företaget en gång per år. 

Avtalet gäller för perioden 2121-01-01--2121-12-31 

Ort och datum   Ort och datum 

……………………………………………..  …………………………………………….. 

För KomTek, BUF Halmstads kommun  För företaget: 

 

……………………………………………..  …………………………………………….. 

Namnförtydligande   Namnförtydligande 

Kontaktuppgifter:   Kontaktuppgifter: 

Mail:    Mail: 

Mobil:    Mobil: 

    Företagets faktureringsadress: 

    …………………………………………….. 

    …………………………………………….. 

 

Kommunen skall behandla alla lika inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet i sin verksamhet. Av detta följer att kom-

munen inte genom sponsring får utsätta sig för sådan påverkan att objektiviteten kan ifrågasättas. De villkor som sponsringen 

är förknippad med får alltså inte innebära att kommunen kommer i konflikt med objektivitetsprincipen. Sponsringen får inte 

heller påverka eller inskränka det politiska handlingsutrymmet. Sponsringen får alltså inte förknippas med villkor som påverkar 

verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet. 


