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2
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3 Uppföljning föreningsstöd 2022 KFN.2022.7

4
Ansökan om stöd till anläggning och verksamhet -
planunderhåll och nät till fotbollsmål - Ekets GoIF

KFN.2022.130

5
Ansökan om stöd till fastighet och tomtmark -
solcellsanläggning - Örkelljungabygdens Folkdanslag

KFN.2022.131

6 Nämndsorganisationen 2023-2026 KLK.2022.192

7 Information från förvaltningen KFN.2022.4

8 Kurser och konferenser KFN.2022.5

9 Övriga frågor KFN.2022.6

10 Delegationsärenden - kultur- och fritidsnämnden KFN.2022.9

Jonas Borggren
Kultur- och fritidsnämndens ordförande
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(1) KFN.2022.1 800

Godkännande av dagordning

____________
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(2) KFN.2022.2 800

Val av person att jämte ordförande justera protokollet
samt tid och plats för justering

____________
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(3) KFN.2022.7

Uppföljning föreningsstöd 2022

Förslag
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga informationen till
handlingarna.

Sammanfattning
Förvaltningen redovisar en lägesrapport gällande budgeten för
föreningsstöden.

Kvarvarande medel föreningsstöd 2022
Beviljat Kvarvarande Utbetalt

Stöd till fastighet och tomtmark 89 164 60 836 39 795
Stöd till anläggning och verksamhet 51 038 148 962 17 802
Lokal- och driftstöd 670 978 -7 978 591 155
Kulturstöd 185 000 15 000 185 000
Kartstöd 40 000 0 40 000
Aktivitetsstöd 334 098 902 334 098
Arrangemangsstöd 38 550 7 850 11 450
Studieförbundsstöd 300 000 0 240 024

____________
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(4) KFN.2022.130 805

Ansökan om stöd till anläggning och verksamhet -
planunderhåll och nät till fotbollsmål - Ekets GoIF

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att tilldela Ekets GoIF ett stöd till
anläggning och verksamhet på 19 206 kronor till planunderhåll samt
inköp av nät till fotbollsmål.

Beskrivning av ärendet
Ekets GoIF ansöker om stöd till anläggning och verksamhet på 35 000
kronor för att förbättra fotbollsplanerna samt att köpa in nya nät till
målen.

Föreningen behöver lägga ny sand och jord på planerna ovanför
klubbhuset, allt för att förbättra underlaget så att planerna håller för att
spela fotboll på under hela säsongen. Planerna nyttjas av både
ungdomar och seniorspelare. Föreningen ansöker även om medel till
nya nät till målen då dessa är i dåligt skick. Arbetsinsatsen för att utföra
projektet står föreningen för.

Föreningen har valt att inte nyttja sina sponsorer i detta projekt eftersom
dessa belastas i övrig verksamhet.

När ansökan skickades in hade föreningen tagit emot en muntlig offert
från leverantörerna om 35 000 kronor. Leverantörerna har sedan
inkommit med nya priser, vilket innebär att föreningen ansöker om en
summa på totalt 19 206 kronor.

Föreningen bedriver en stor verksamhet för barn och unga, som är en av
kultur- och fritidsnämndens prioriterade grupper. 85 % av de cirka 260
aktiva medlemmarna består av fotbollsspelande ungdomar.

Förvaltningen föreslår att nämnden tilldelar föreningen ett stöd till
anläggning och verksamhet på 19 206 kronor för planunderhåll och
inköp av nät till fotbollsmål.

Konsekvenser för barn
Beviljas stödet förväntas föreningens barn och unga påverkas positivt.
Ett avslag på ansökan kan få negativa konsekvenser för barn då
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föreningen kan behöva göra neddragningar i verksamheten, exempelvis
på cuper.
Ekonomiska konsekvenser
Om föreningen behöver finansiera del eller hela projektet så kan det
medföra neddragningar i verksamheten.

Konsekvenser med anledning av diskriminering
Beslut bedöms inte ha påverkan på diskriminering.

Beslutsunderlag
Ansökan om stöd till anläggning och verksamhet - planunderhåll och
nät till fotbollsmål - Ekets GoIF.pdf
Bilaga 1 - Information gällande ansökan - Ekets GoIF.pdf
Offert-6348 - Fotbollsnät - Ekets GoIF.pdf
Offert jord - Ekets GoIF.pdf

____________

Expedieras till:
Ekets GoIF



Ja

Nej

Jag godkänner att Örkelljunga kommun hanterar mina
personuppgifter

Stöd till anläggning och verksamhet

Ärendenummer 220920-kof21-JU55

Inskickat 2022-09-20 08:33

Uppgifter om sökande

Förening Ekets Goif

Kontaktperson Patrik Kindberg

E-post patrikkindberg@telia.com

Telefon 0706448437

Bankgiro/plusgiro 397-8293

Organisationsnummer 837600-2013

Information och bilagor

Beskriv projektet och dess samhällsnytta

Förbättring av fotbollsplanerna och nya nät i målen. Vi
behöver lägga på sand och jord på våra planer för att
förbättra underlaget för att våra planer ska hålla till att
spela fotboll på för både våra ungdomar och
seniorspelare , näten till målen har börjat gå sönder så
dem behövs också bytas ut

Riktar sig projektet mot barn och ungdomar, jämställdhet
eller integration?

Om ja, på vilket sätt?

Vi har ca 260 aktiva medlemmar i klubben där ca 85% är
våra ungdomar som spelar fotboll , vi jobbar hela tiden på
med att få ungdomar i rörelse och startar varje år upp en
fotbollsskola för åldrarna 7-9 år , just för att vi inte ska ha
stilla sittande barn framför datorer utan för att få komma ut
och röra på sig och träffa kompisar , men framförallt för att
ha skoj

Totalkostnad för projektet ca 35000:-

Beskriv föreningens insatser (ideellt arbete, egen
finansiering)

Vi kommer hjälpas åt att jämna till gräsmattorna, när sand
och jord är utlagd , vi kommer även byta alla näten själv i
målen

Kommer projektet ha någon ytterligare
medfinansiär/sponsor?

Föreningen ansöker om följande belopp från kommunen 35000

Bilagor

Filnamn: Ansökan_för_Ekets_Goif.docx

Vilka konsekvenser blir det för föreningen om ansökan
inte beviljas eller om endast en del av det sökta beloppet
beviljas?

Innebär att vi kommer få dra ner på något i verksamheten
där vi då kanske får säga nej till cuper mm för att vi ska
kunna ha fotfollsplaner för att spela seriespel

Hantering av personuppgifter

Kultur och fritidsförvaltningen 
Örkelljunga kommun 
286 80 Örkelljunga

 

Telefon: 0435-550 00 
kommunkontor@orkelljunga.se 
www.orkelljunga.se
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Hej  

 

Jag skickar in offerterna så fort vi fått dem  

Just nu har vi bara muntligt att sand och jord kostar ca 15000:- och att dem nya näten kostar ca 
20000:- för våra fotbollsmål 

Återkommer så fort vi fått offerterna 

 

//Patrik Kindberg 

Kassör Ekets Goif 



 Offert

 Offertnr/Kundnr

 6348  2225

 Offertdatum

 2022-09-20

 Leveransadress

 Ekets IP

 Fakturaadress

 Ekets GoIF**

 Sånnestorp 9090

 286 95  EKET

 Er referens  Hans Åke Jönsson  Vår referens  Hans Persson

 Ert ordernr  Betalningsvillkor  30 dagar netto

 Leveransvillkor  Fritt fabrik  Giltig tom  2022-10-20

 Leveranssätt  TF-Bil  Dröjsmålsränta  11,00 %

 Artnr  Benämning  Antal  Enh  à-pris  Rabatt  Summa

 5020  11 mot 11 nät PP 45 mm maska vitt  par  3 650,00  10,0 %  3 285,00 1

 5020-A  7 mot 7 nät PP 45 mm maska vitt  par  2 750,00  10,0 %  2 475,00 1

 5003-NV  Nät 9 mot 9 PP 45 mm vitt  par  3 450,00  10,0 %  3 105,00 1

 Totalt

 Mervärdesskatt tillkommer  8 865,00

   

 Adress  Telefon  Bankgiro  Internet

 Trafik & Fritid Skandinavien AB  Växel:      046-709280  829-6154  www.trafik-fritid.se

 Produktvägen 2  Organisationsnr  e-post

 246 43  Löddeköpinge  556501-9113  info@trafik-fritid.se

 Företagets säte  Momsreg.nr

 Kävlinge  SE556501911301  Godkänd för F-skatt



Från: Patrik Kindberg
Till: Åsa Jonsson
Ärende: Fwd: offert jord
Datum: den 28 september 2022 15:49:46

Hej Åsa 
Här kommer nästa offert som också blev billigare än beräknat

Med vänlig hälsning
Patrik

Vidarebefordrat brev:

Från: smedjeryd@telia.com
Datum: 28 september 2022 15:01:27 CEST
Till: patrikkindberg@telia.com
Ämne: offert jord


Hej!
 
Offert på sandblandad matjord.
Ca 40% sand och 60% jord.
 
Lastbil+släp (26 kbm) levererat till idrottsplatsen i Eket.
 
Pris: 6 500 kr exkl moms 25%
 
Mvh Lars Lindberg
Smedjeryd AB

mailto:patrikkindberg@telia.com
mailto:asa2.jonsson@orkelljunga.se
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(5) KFN.2022.131 805

Ansökan om stöd till fastighet och tomtmark -
solcellsanläggning - Örkelljungabygdens Folkdanslag

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå Örkelljungabygdens
Folkdanslags ansökan om stöd till fastighet och tomtmark för att
uppföra en solcellsanläggning.

Beskrivning av ärendet
Örkelljungabygdens Folkdanslag ansöker om stöd till fastighet och
tomtmark för att uppföra en solcellsanläggning på Scalapaviljongen.

Den totala kostnaden för projektet uppgår till 133 096 kronor och
föreningen ansöker om 99 822 kronor då stöd för fastighet och
tomtmark utgår med högst 75 % av redovisade kostnader.

Elektriciteten är dyr i nuläget, att kunna producera egen el kan komma
att gagna föreningen och de som hyr lokalen. Lokalen är rustad för upp
till 100 hyresgäster och är en av få lokaler som allmänheten kan hyra i
Örkelljunga. Den hyrs ut till andra föreningar, till företag och
privatpersoner för konferenser, fester och andra sammankomster.

Föreningen anser att en solcellsanläggning på Scalapaviljongen skulle
komma både dem och samhället till gagn.

Efter samtal med föreningen framgår att medfinansiärer inte har sökts,
men det är något föreningen kan tänkas göra. Föreningen ville lämna in
en ansökan och få ett utlåtande, för att kunna planera nästa steg i
processen.

Förvaltningens förslag
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att nämnden avslår ansökan då
ansökta medel inte ryms inom nämndens befintliga budget för stödet
samt att förvaltningen bedömer att projektet inte kommer att kunna
genomföras innan året är slut. Företaget som har lämnat offert bedömer
att leveranstiden för aktuell anläggning är cirka tio månader.

Föreningen uppmanas att undersöka möjligheten att hitta
medfinansiärer till projektet samt att fortsätta att ha en dialog med
kultur-och fritidssamordnaren inför en framtida ansökan.
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Vidare bör kultur- och fritidssamordnaren hjälpa föreningen att
undersöka möjligheten till externa stöd för att införskaffa
solcellsanläggning.

Kultur- och fritidsförvaltningen ser att föreningarna har ett ökat behov
av stöd med anledning av de ökade elkostnaderna. Kultur- och
fritidsnämnden kan komma att behöva ta fram riktlinjer för det
nyuppkomna behovet.

Konsekvenser för barn
Beslut förväntas inte påverka barn och unga.

Ekonomiska konsekvenser
Vid en installation av en solcellsanläggning kommer föreningens
driftkostnader att minska. Ansökta medel till projektet ryms inte inom
nämndens befintliga budget.

Konsekvenser med anledning av diskriminering
Beslut bedöms inte ha påverkan på diskriminering.

Beslutsunderlag
Ansökan om stöd till fastighet och tomtmark - solcellsanläggning -
Örkelljungabygdens Folkdanslag.pdf
Bilaga Offert solceller Valhallavägen.pdf

____________

Expedieras till:
Örkelljungabygdens Folkdanslag



Nej

Jag godkänner att Örkelljunga kommun hanterar mina
personuppgifter

Stöd till fastighet och tomtmark

Ärendenummer 220922-kof20-BT56

Inskickat 2022-09-22 00:54

Uppgifter om sökande

Förening Örkelljungabygdens Folkdanslag

Kontaktperson Inger Fröidh

E-post inger.froidh@outlook.com

Telefon 0730391972

Bankgiro/plusgiro 5320-8229

Organisationsnummer 837600-6899

Information och bilagor

Beskrivning av projektet och dess samhällsnytta

Uppförande av solcellsanläggning på Scalapaviljongen.
Elektriciteten är fruktansvärt dyr i nuläget och kommer
antagligen att vara så under lång tid framöver. Att kunna
producera egen el kommer att gagna oss själva och de
som vi hyr ut till. Det är ont om lokaler att hyra i
Örkelljunga. Vår lokal är utrustad för upp till 100
hyresgäster. Vi hyr ut till andra föreningar, till företag och
privatpersoner för konferenser, fester och andra
sammankomster. En solcellsanläggning på
Scalapaviljongen skulle komma både oss och samhället
tillgodo.

Totalkostnad för projektet 133 096 kr

Beskriv föreningens insatser (ideellt arbete, egen
finansiering)

Den del av kostnaden som inte täcks av bidrag kommer
vi att finansiera själva. Arbetet måste utföras av företag
med behörighet på området.

Kommer projektet ha någon ytterligare
medfinansiär/sponsor?

Föreningen ansöker om följande belopp från kommunen 99 822 kr (75% av 133 096 kr)

Bilagor

Filnamn: Offert_solceller_Valhallavägen.pdf

Vilka blir konsekvenserna för föreningen om ansökan inte
beviljas eller om endast en del av det sökta beloppet
beviljas?

Om ansökan inte beviljas blir det ingen solcellsanläggning
på Scalapaviljongen.

Hantering av personuppgifter

Kultur och fritidsförvaltningen 
Örkelljunga kommun 
286 80 Örkelljunga

 

Telefon: 0435-550 00 
kommunkontor@orkelljunga.se 
www.orkelljunga.se

Sida 1 av 1  



Hej och tack för din förfrågan, 
På följande sidor har vi samlat information och beräkningar kring din förfrågan. 

Kontakta mig, Johan, vid alla typer av frågor.

Innehåll

Layout/beräkning 
Offert  
Datablad panel 
Datablad inverter 

Offert giltig t.o.m. 2022-09-н2
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SYSTEM OVERVIEW 20 PV modules 1 Inverters 20 Optimizers

SIMULATION RESULTS

Installed DC Power

9.10 kWp

Max Achieved AC Power

8.00 kW

Annual Energy Production

9.00 MWh

CO

CO2 Emission Saved

116.98 kg

**

Equivalent Trees Planted

5

SYSTEM PRODUCTION

Total Production - 100 %

9.00 MWh

Self-consumption - 23 %

2.07 MWh

Export - 77 %

6.93 MWh

9.00
MWh

CONSUMPTION

Total Consumption - 100 %

8.00 MWh

Self-consumption - 26 %

2.07 MWh

Import - 74 %

5.93 MWh

8.00
MWh
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ESTIMATED MONTHLY ENERGY

Total clipped energy: 0.02%

M
W

h

Solar Production Consumption Self-consumption Clipped Energy

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
0

0.5

1

1.5

PV MODULES

# Module Model Peak power Racking type Orientation Azimuth Tilt

20 ZNShine PV-tech Co. Ltd., ZXM6-NHLDD144-455 (user-
defined) 9.1 kWp 207° 25°

Total: 20 9.1 kWp



 

ZXM6-NHLDD144 Series 
Znshinesolar 9BB HALF-CELL Bifacial Light-Weight 
Double Glass Monocrystalline PERC PV Module

430W丨435W丨440W丨445W丨450W丨455W

9BB

www.znshinesolar.com

Founded in 1988, ZNShine solar is a world’s leading high-tech PV module manufacturer.With the state-of-the-art production lines, the company boasts module
capacity of 6GW. Bloomberg has listed ZNShine as a global Tier 1 PV module maker. Today Znshine has distributed its sales to more than 60 countries around
the globe.  

IEC61215/IEC61730/IEC61701/IEC62716/UL61730 

ISO 9001: Quality Management System

ISO45001: Occupational Health and Safety Management System

ISO 14001: Environmental Management System

coating

Graphene

Graphene Coating
Graphene coating modules can increase power generation and 
self-cleaning, also can save maintainance cost



E-mail：info@znshinesolar.comTel：+86 519 6822 0233           Add : 1#, Zhixi Industrial Zone，JintanJiangsu 213251，P.R. China

/

PACKAGING CONFIGURATION
Piece/Box

Piece/Container(40’HQ)

Piece/Container(with additional small package)

Note: please read safety and installation instructions before using this product丨Subject to change without prior notice © ZNSHINE SOLAR 2021丨Version: ZXM6-NHLDD144  2110.E

MECHANICAL DATA
Solar cells

Cells orientation

Module dimension

Weight

Glass

Junction box

Cables

Connectors

Maximum Power Pmax(Wp)

Maximum Power Voltage Vmpp(V)

Maximum Power Current Impp(A)

Open Circuit Voltage Voc(V)

Short Circuit Current Isc(A)

*NMOT(Nominal module operating temperature):Irradiance 800W/m²,Ambient Temperature 20℃,AM 1.5,Wind Speed 1m/s

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 丨 NMOT*

  44℃ ±2℃ 

-0.36%/℃

-0.29%/℃

 0.05%/℃

70±5%

1500 V DC

-40℃~+85℃

25 A

5400 Pa / 2400 Pa

TEMPERATURE RATINGS
NMOT

Temperature coefficient of Pmax

Temperature coefficient of Voc

Temperature coefficient of Isc

Refer.Bifacial Factor

WORKING CONDITIONS
Maximum system voltage

Operating temperature

Maximum series fuse

Maximum load(snow/wind)

*Do not connect Fuse in Combiner Box with two or more strings in parallel connection
*Remark:Electrical data in this catalog do not refer to a single module and they are not part of the offer.They only serve for comparison among different module types.

DIMENSIONS(MM)

Front View

Back View

ELECTRICAL CHARACTERISTICS WITH 25% REAR SIDE POWER GAIN
Front power Pmax/W

Total power Pmax/W

Voc/V(Total)

Isc/A(Total)

Vmp/V(Total)

Imp/A(Total)

*STC (Standard Test Condition): Irradiance 1000W/m², Module Temperature 25℃, AM 1.5
*Measuring tolerance: ±3%

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 丨 STC*

Nominal Power Watt Pmax(W)*

Power Output Tolerance Pmax(%)

Maximum Power Voltage Vmp(V)

Maximum Power Current Imp(A)

Open Circuit Voltage Voc(V)

Short Circuit Current Isc(A)

Module Efficiency (%) 

ZXM6-NHLDD144 Series Znshinesolar 9BB HALF-CELL Bifacial Light-Weight 
Double Glass Monocrystalline PERC PV Module

Mono PERC

144（6×24）

2089×1039×30 mm(With Frame)

28 kg

2.0 mm+2.0mm, High Transmission, AR Coated Heat Strengthened Glass

IP 68，3 diodes

4 mm² ,1200 mm

MC4-compatible

36 

792 

450

563

42.20

13.33

50.60

14.44

455

569

42.40

13.41

50.80

14.52

430

538

41.40

13.00

49.80

13.65

435

544

41.60

13.08

50.00

13.73

440

550

41.80

13.16

50.20

13.81

445

556

42.00

13.24

50.40

13.89

450

0~+3

42.10

10.69

50.50

11.58

20.73

455

0~+3

42.30

10.76

50.70

11.65

20.96

430

0~+3

41.30

10.42

49.70

11.30

19.81

440

0~+3

41.70

10.56

50.10

11.44

20.27

445

0~+3

41.90

10.63

50.30

11.51

20.50

435

0~+3

41.50

10.49

49.90

11.37

20.04

329.90

38.20

8.63

46.80

9.24

337.10

38.60

8.74

47.10

9.35

340.80

38.70

8.80

47.30

9.41

322.60

37.90

8.52

46.40

9.13

326.30

38.00

8.58

46.60

9.18

333.60

38.40

8.69

46.90

9.30

I-V CURVES OF PV MODULE(440W)

P-V CURVES OF PV MODULE(440W)

0 10 20 30 40 50 60

Voltage [V]
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Incident Irrad. = 1000 W/m²

Cells temp. = 25 °C

Incident Irrad. = 800 W/m²

Incident Irrad. = 600 W/m²

Incident Irrad. = 400 W/m²

Incident Irrad. = 200 W/m²
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Cells temp. = 25 °C
Incident Irrad. = 1000 W/m²
Incident Irrad. = 800 W/m²
Incident Irrad. = 600 W/m²
Incident Irrad. = 400 W/m²
Incident Irrad. = 200 W/m²

Barcode 1

Drainage holes

Barcode 2

Label

Mounting holes

Grounding holes

Junction box

Grounding 
identification
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Smart Energy Controller

Efficiency [%]
Efficiency Curve

SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0/M1

Circuit Diagram

Battery Ready

Plug & Play battery interface 2

90%

92%

94%

96%

98%

100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
470 V 600 V 850 V

Load [%]

DC 
Switch

DC/AC
Converter

Output
Isolation Relay

SPD

SPD

PV1+

PV1-

PV2+

PV2-
L1

L2

L3

N
PE

BAT-
BAT+

EMI
Filter

Output
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Active Arcing Protection 

Active Safety

Up to 30% More Energy 
with Optimizer 1

Higher Yields Flexible Communication

WLAN, Fast Ethernet, 4G
Communication Supported

*1 Only applicable to SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 smart energy center.
*2. SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0 will be compatible with HUAWEI smart string ESS in Q1, 2021 
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Technical Specification SUN2000
-3KTL-M1

SUN2000
-4KTL-M1

SUN2000
-5KTL-M1

SUN2000
-6KTL-M1

SUN2000
-8KTL-M1

SUN2000
-10KTL-M1

Efficiency
Max. efficiency 98.2% 98.3% 98.4% 98.6% 98.6% 98.6%
European weighted efficiency 96.7% 97.1% 97.5% 97.7% 98.0% 98.1%

Input (PV)
Recommended max. PV power 1 4,500 Wp 6,000 Wp 7,500 Wp 9,000 Wp 12,000 Wp 15,000 Wp
Max. input voltage 2 1,100 V
Operating voltage range 3 140 V ~ 980 V
Start-up voltage 200 V
Rated input voltage 600 V
Max. input current per MPPT 11 A
Max. short-circuit current 15 A
Number of MPP trackers 2
Max. input number per MPP tracker 1

Input (DC Battery)
Compatible Battery HUAWEI Smart String ESS 5kWh – 30kWh
Operating voltage range 600 V ~ 980 V
Max operating current 16 A
Max charge Power 10,000 W
Max discharge Power 3,300 W 4,400 W 5,500 W 6,600 W 8,800 W 10,000 W

Output (On Grid)
Grid connection Three-phase
Rated output power 3,000 W 4,000 W 5,000 W 6,000 W 8,000 W 10,000 W
Max. apparent power 3,300 VA 4,400 VA 5,500 VA 6,600 VA 8,800 VA 11,000 VA 4

Rated output voltage 220 Vac / 380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 3W / N+PE
Rated AC grid frequency 50 Hz / 60 Hz
Max. output current 5.1 A 6.8 A 8.5 A 10.1 A 13.5 A 16.9 A
Adjustable power factor 0.8 leading ... 0.8 lagging
Max. total harmonic distortion ≤ 3 %

Output （Backup Power via Backup Box-B1）
Maximum apparent power 3,300 VA
Rated output voltage 220 V / 230 V 
Maximum output current 15 A
Power factor range 0.8 leading ... 0.8 lagging

Features & Protections
Input-side disconnection device Yes
Anti-Islanding protection Yes
DC reverse polarity protection Yes
Insulation monitoring Yes
DC surge protection Yes, compatible with TYPE II protection class according to EN/IEC 61643-11
AC surge protection Yes, compatible with TYPE II protection class according to EN/IEC 61643-11
Residual current monitoring Yes
AC overcurrent protection Yes
AC short-circuit protection Yes
AC overvoltage protection Yes
Arc fault protection Yes
Ripple receiver control Yes
Integrated PID recovery 5 Yes
Battery reverse charging from grid Yes

General Data
Operating temperature range -25 ~ + 60 °C (-13 °F ~ 140 °F)
Relative operating humidity 0 %RH～100 %RH
Operating altitude 0 ～ 4,000 m (13,123 ft.) (Derating above 2000 m)
Cooling Natural convection
Display LED Indicators; Integrated WLAN + FusionSolar App
Communication RS485; WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (Optional)
Weight (incl. mounting bracket) 17 kg (37.5 lb)
Dimension (incl. mounting bracket) 525 x 470 x 146.5 mm (20.7 x 18.5 x 5.8 inch)
Degree of protection IP65
Nighttime Power Consumption < 5.5 W 6

Optimizer Compatibility
DC MBUS compatible optimizer SUN2000-450W-P

Standard Compliance (more available upon request)
Certificate EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116

Grid connection standards G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, 
IEC61727, IEC62116, DEWA

SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1
Technical Specification

*1 Inverter max input PV power is 20,000 Wp when long strings are designed and fully connected with SUN2000-450W-P power optimizers.
*2 The maximum input voltage is the upper limit of the DC voltage. Any higher input DC voltage would probably damage inverter.
*3 Any DC input voltage beyond the operating voltage range may result in inverter improper operating.
*4 C10 / 11: 10,000 VA
*5 SUN2000-3~10KTL-M1 raises potential between PV- and ground to above zero through integrated PID recovery function to recover module degradation from PID. Supported module types include: P-type (mono, poly).
*6. <10 W when PID recovery function is activated.



Solotec Energiteknik AB

Företagsinformation

Adress: Älvdalsgatan 9, 26273 Ängelholm

Telefonnummer: 042-543 80

Hemsida: www.solotecenergi.se

Kontaktperson: Alexander Rosenlund

Kontaktperson e-mail: ar@solotec.se

Beräkning för

Referensnummer: 15249

E-post: Valhallavägen 27

Adress: Valhallavägen 27, 286 31 Örkelljunga, Sweden

Kalkylen baseras på följande förutsättningar

Årlig elförbrukning: 8 000 kWh

Kostnad köpt el: 2,00 kr per kWh (ink energiskatt och överföringsavgift)

Intäkt såld el: 2,00 kr per kWh (ink certifikat och skattereduktion)

Prisutveckling: 3% per år

Moms: Privatperson ink moms

Investeringsstöd: Inget investeringsstöd



Beräkningsunderlag (Tak 1)

Typ av tak: Plegeltak

Typ av panel: ZNSHINE SOLAR - 455W, SR, 20 st

Avikelse från söder: 29°

5m

0m

0m
20m

0m 25°

Placering av paneler på tak 1



Anläggningens storlek och produktion

Typ av paneler: ZNSHINE SOLAR - 455W, SR, 20 st

Typ av växelriktare: Huawei - SUN2000-M1 8 kW, 1 st

Antal paneler: 20

Snitteffekt per panel: 455 W

Installerad effekt: 9,1 kW

Pris per kWp: 14 625,9 kr per kWp

Produktion per år initialt: 8 688 kWh

Värde på producerad el per år initialt: 17 376 kr

Produktion under garantitiden: 244 263 kWh

Värde på producerad el under
garantitiden:

766 897 kr

Tillverkaren av panelen garanterar att panelen skall ge minst 87% av effekten efter 30 år.

Produktion under garantitiden beräknas efter den degradering som tillåts under garantiåtagandet.

I verkligheten bör effekten inte förändras så snabbt under Svenska förhållanden, givetvis kommer panelen att producera el även
efter garantitiden detta räknas dock inte in i kalkylen.

Beräkningen av produktion görs enligt en modell (PVGIS) utarbetad av Europakommisionens joint reserach center for energy and
transportation. Den baseras på solinstrålningsdata insamlad under 2010-2012. 
Du kan läsa mer här: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/

Investeringsbalans över tid:

Produktion Förbrukning Överskott/Försäljning

Produktion & Energibalans per månad:

8 688 kWh producerat per år & 8 000 kWh konsumerat per år
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Avkastning över tid

År Producerat kWh Värde el Ränta efter avdrag Amortering I plånboken Totalt i plånboken

1 8 688 17 376 0 0 -115 720 -115 720

2 8 650 17 820 0 0 17 820 -97 900

3 8 613 18 274 0 0 18 274 -79 626

4 8 575 18 740 0 0 18 740 -60 885

5 8 537 19 218 0 0 19 218 -41 667

6 8 500 19 707 0 0 19 707 -21 960

7 8 462 20 208 0 0 20 208 -1 752

8 8 424 20 722 0 0 20 722 18 970

9 8 387 21 248 0 0 21 248 40 219

10 8 349 21 788 0 0 21 788 62 006

11 8 312 22 340 0 0 22 340 84 346

12 8 274 22 906 0 0 22 906 107 252

13 8 236 23 486 0 0 23 486 130 738

14 8 199 24 080 0 0 24 080 154 818

15 8 161 24 688 0 0 24 688 179 506

16 8 123 25 312 0 0 25 312 204 817

17 8 086 25 950 0 0 25 950 230 768

18 8 048 26 604 0 0 26 604 257 372

19 8 010 27 274 0 0 27 274 284 646

20 7 973 27 960 0 0 27 960 312 606

21 7 935 28 663 0 0 28 663 341 269

22 7 897 29 383 0 0 29 383 370 652

23 7 860 30 120 0 0 30 120 400 772

24 7 822 30 875 0 0 30 875 431 648

25 7 784 31 648 0 0 31 648 463 296

26 7 747 32 440 0 0 32 440 495 736

27 7 709 33 251 0 0 33 251 528 987

28 7 672 34 081 0 0 34 081 563 068

29 7 634 34 931 0 0 34 931 598 000

30 7 596 35 802 0 0 35 802 633 802



Kostnader för anläggning

(Alla priser är ink moms)
Priset inkluderar 30 års elproduktionsgaranti och 12 års materialgaranti på panelerna, 25 års garanti på optimerare och
växelriktaren har 10 år garanti. 

Paneler: 56 654 kr

Växelriktare: 22 359 kr

Optimerare: 0 kr

Tillbehör: 0 kr

Monteringsmaterial: 11 813 kr

Elmaterial: 8 125 kr

Monteringskostnad: 20 733 kr

Elinstallationskostnad: 10 050 kr

Tilläggskostnad: 0 kr

Frakt och avfallshantering: 3 362 kr

Projektering: 0 kr

Summa solcellsanläggning: 133 096 kr

Totalkostnad: 133 096 kr

Inget investeringsstöd: 0 kr

Totalt efter Inget investeringsstöd: 133 096 kr

Grattis! Ditt tak passar utmärkt för solel!
Enligt kalkylen tjänar du minst 633 802 kr genom att installera solceller på ditt tak, vilket motsvarar en avkastning på 13 %. Redan år
8 får du mer pengar i plånboken.

Under garantitiden kommer din anläggning att producera ca 244 263 kWh vilket motsvarar en utsläppsminskning av ca 31 ton
koldioxid.

Tack för din förfrågan, 
vi hoppas att du med denna sammanställning får svar på dina frågor.

Varmt välkommen med din beställning.

25 års effektgaranti, 12 års produktgaranti

10 års produktgaranti

25 års produktgaranti

10 års produktgaranti

5 års produktgaranti

5 års garanti

5 års garanti



Sammanträdesprotokoll 2022-10-10
Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

(6) KLK.2022.192

Nämndsorganisationen 2023-2026

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutar 2022-08-10 § 138 att föreslå
kommunfullmäktige att besluta att det ska genomföras en
sammanslagning av samhällsbyggnadsnämnden samt kultur- och
fritidsnämnden.

Kommunfullmäktige beslutar 2022-08-29 § 66 att återremittera ärendet
med motiveringen att konsekvenserna av en sammanslagning av
nämnderna inte är tillräckligt beskrivna.

Kommunledningsförvaltningen har per 2022-09-01 sammanställt en
konsekvensbedömning avseende en sammanslagning av
samhällsbyggnadsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2022-09-07, § 197 att ärendet
ska skickas till kultur- och fritidsnämnden samt
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Ärendet ska återkomma till
kommunstyrelsens arbetsutskott inför sammanträdet 2022-10-19.

Ordföranden i kultur- och fritidsnämnden har tagit fram ett förslag till
yttrande.

Beslutsunderlag
Yttrande från kultur- och fritidsnämnden angående sammanslagning av
kultur- och fritidsnämnd och samhällsbyggnadsnämnd - förslag.pdf
Protokoll 2022-09-07 - KSAU § 197
Tjänsteskrivelse om nämndsorganisation.pdf

____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott











Sammanträdesprotokoll 2022-09-07
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 197 KLK.2022.192

Nämndsorganisationen 2023-2026

Arbetsutskottets beslut:

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ärendet ska skickas
till kultur- och fritidsnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden
för yttrande. Ärendet ska återkomma till kommunstyrelsens
arbetsutskott inför sammanträdet 2022-10-19.

Christian Larsson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutar 2022-08-10 § 138 att föreslå
kommunfullmäktige att besluta att det ska genomföras en
sammanslagning av samhällsbyggnadsnämnden samt kultur- och
fritidsnämnden. Mot kommunstyrelsens beslut reserverar sig Arne
Silfvergren (S), Thomas Bjertner (S), Martin Gustafssons (C), Andreas
Johansson (C) och Gunnar Edvardsson (KD).

Kommunfullmäktige beslutar 2022-08-29 § 66 att återremittera ärendet
med motiveringen att konsekvenserna av en sammanslagning av
nämnderna inte är tillräckligt beskrivna.

Kommunledningsförvaltningen har per 2022-09-01 sammanställt en
konsekvensbedömning avseende en sammanslagning av
samhällsbyggnadsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden.

Förslag vid sammanträdet
Gunnar Edvardsson (KD) yrkar att ärendet ska skickas till kultur- och
fritidsnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.

Arne Silfvergren (S) och Tommy Brorsson instämmer i yrkandet från
Gunnar Edvardsson (KD).

Christian Larsson (M) yrkar att ärendet ska återsändas till
kommunfullmäktige med kommunledningsförvaltningens
konsekvensbedömning som svar på återremissen. Arbetsutskottets
beslutsförslag till kommunstyrelsen blir därmed att föreslå



Sammanträdesprotokoll 2022-09-07
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

kommunfullmäktige att det ska genomföras en sammanslagning av
samhällsbyggnadsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden.

Niclas Bengtsson (SD) instämmer i yrkandet från Christian Larsson
(M).

Beslutsgång
Ordförande ställer yrkandena mot varandra, och finner att
arbetsutskottet beslutar i enlighet med yrkandet från Gunnar
Edvardsson (KD).

Det bestäms att ärendet ska vara åter till kommunstyrelsens
arbetsutskott inför sammanträdet 2022-10-19.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse om nämndsorganisation.pdf
____________

Expedieras till:
Kultur- och fritidsnämnden (för åtgärd)
Samhällsbyggnadsnämnden (för åtgärd)
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-19
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Konsekvensbeskrivning gällande förändrad 
nämndsorganisation 

 
Kommunfullmäktige har den 29 augusti 2022 behandlat Kommunstyrelsens 

förslag om sammanslagning av samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och 

fritidsnämnden, i ärende KLK.2022.192 Nämndsorganisationen 2023-2026. 

Mötet beslutade att återremittera ärendet till kommundirektören med begäran 

om en konsekvensbeskrivning gällande sammanslagningen.  

 

Sammanställning av konsekvenser för nämnderna 

Grund för jämförelsen 

Nedanstående underlag bygger till stor del på år 2021. Anledningen till att 

föregående år har valts är för att jämförelsen ska grundas på ett helt 

kalenderår. 

 

Nedanstående konsekvensbedömning fokuserar på påverkan på nämnderna. 

Om det ska finnas en eller två förvaltningar är en annan fråga, som behöver 

avgöras efter ett eventuellt beslut om sammanslagning av nämnderna. 

 

Övergripande konsekvenser vid en sammanslagning 

Det måste upprättas ett gemensamt reglemente och en delegationsordning för 

en sammanslagen nämnd. Till viss del blir det sammanslagningar av 

befintliga dokument, men vissa delar i respektive dokument behöver 

samordnas för att fungera för en nämnd. 

 

När dessa dokument arbetas fram, är det nödvändigt att analysera och 

bedöma hur beslutsprocesserna behöver fungera i en sammanslagen nämnd. 

Båda de nuvarande nämnderna har sina egna strukturer, utifrån sina egna 

verksamhetsområden. Om det skapas en nämnd är det viktigt att bedöma hur 

olika typer av ärenden ska hanteras, exempelvis om och när om det ska 

finnas delegation för arbetsutskott, ordförande eller tjänsteman att besluta i 

vissa ärenden. 

 

Antal sammanträden 

Samhällsbyggnadsnämnden har haft nio sammanträden med arbetsutskottet 

och nio sammanträden med nämnden. Totalt 18 sammanträden. 
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Kultur- och fritidsnämnden har haft tio sammanträden med nämnden. 

Arbetsutskott saknas. 

 

Totalt har det därmed hållits 28 sammanträden för båda nämnderna, 

inklusive arbetsutskott. Det kan noteras att denna siffra är samma för både 

2021 och 2022. 

 

Det kan antas att en sammanslagen nämnd kommer att ha arbetsutskott och 

nämnd. Vid tio sammanträden vardera för arbetsutskott och nämnd per år, 

kommer antalet sammanträden att minska från 28 till 20. Vid vardera nio 

sammanträden, kommer minskningen att vara från 28 till 18. 

 

Antal förtroendevalda 

Samhällsbyggnadsnämnden har nio ledamöter och nio ersättare. 

Arbetsutskottet har tre ledamöter och inga ersättare. Det finns ordförande, 

1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande. 

 

Kultur- och fritidsnämnden har fem ledamöter och fem ersättare. Det finns 

ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande. 

 

Totalt finns i dagsläget 28 förtroendeposter (ledamöter och ersättare) i båda 

nämnderna. Det gäller för både 2021 och 2022. 

 

Vid en sammanslagning finns möjlighet att minska antalet förtroendevalda. 

Rimligen blir en gemensam nämnd inte mindre än nuvarande 

samhällsbyggnadsnämnden med nio ledamöter och nio ersättare. Om så blir 

fallet minskas antalet förtroendevalda från 28 till 18. 

 

Vid en sammanslagning blir det ett presidium i stället för två. Det innebär att 

tre presidieplatser upphör. 

 

Ekonomisk bedömning 

Det bedöms inte genomförbart att göra en ekonomisk bedömning av vad en 

sammanslagen nämnd innebär avseende kostnader för nämnden. En 

sammanslagning ger förutsättningar för att minska kostnader, men hur det 

blir styrs av faktorer som är svåra att förutse. Det påverkar hur länge 

sammanträden pågår, hur många sammanträden som hålls, antalet 

förtroendevalda som begär ut ersättning för förlorad arbetsinkomst, och på 

vilken nivå de fasta arvodena kommer att läggas. Dessa faktorer går inte att 

förutse i dagsläget. 

 

Närvaron vid nämndssammanträden 

I samhällsbyggnadsnämnden har närvaron (både ledamöter och ersättare) 

under 2021 varit 70,4 procent. I samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 

har närvaron under 2021 varit 92,6 procent. 

 

I kultur- och fritidsnämnden har närvaron (både ledamöter och ersättare) 

under 2021 varit i genomsnitt 76 procent. 
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Ärendemängd 

Samhällsbyggnadsnämnden har haft 126 paragrafer under 2021. I 

arbetsutskottet har det varit 132 paragrafer. Flertalet av dessa ärenden är 

samma i både arbetsutskott och nämnd, eftersom arbetsutskottet bereder åt 

nämnden. 

 

Kultur- och fritidsnämnden har haft 145 paragrafer under 2021. 

 

Vissa ärenden kommer att bli gemensamma vid en sammanslagning. Det 

gäller framför allt följande: 

• Internbudget 

• Intern kontroll 

• Årsredovisning/bokslut 

• Ekonomisk uppföljning inklusive delårsrapport och annan ekonomisk 

redovisning 

• Begäran om anslag från tilläggsbudgetar 

• Revideringar av delegationsordningen 

• Eventuella beslut om mål, verksamhetsplan och dylikt 

• Eventuella beslut inför budgetberedning 

• Eventuella beslut om beslutsattestering 

• Sammanträdesdatum 

• Redovisning av delegationsbeslut 

• Information från förvaltning och förvaltningschefer 

• Andra redovisningar 

 

Utöver ovanstående finns det ärenden som är unika för respektive 

verksamhet. 

 

Kultur- och fritidsnämnden har haft 76 ärenden under 2021 som kan anses 

vara unika för den nämndens verksamhet, och som skulle behövt behandlas i 

en gemensam nämnd. Merparten av dessa handlar om föreningsstöd, både 

samlade beslut om stöd och behandling av enskilda ansökningar. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden har haft 55 ärenden under 2021 som kan anses 

vara unika för den nämndens verksamhet, och som skulle behövt behandlas i 

en gemensam nämnd. Av dessa kan 18 benämnas som direkt 

myndighetsutövning. 

 

Om det genomförs en sammanslagning, är det angeläget att det görs en 

bedömning av hur beslutsprocesserna behöver fungera i en sammanslagen 

nämnd. Särskilt behöver det övervägas vilken delegation som krävs. 

Exempelvis kan bidragsansökningar inom kultur- och fritidsområdet ibland 

behöva hanteras med skyndsamhet. 

 

Konsekvensbedömning gällande förvaltningarna 

Uppdraget från kommunfullmäktige omfattar endast konsekvensbeskrivning 

av nämndernas sammanslagning. Under slutet av 2021 gjordes en analys av 

nämndernas organisation. I den framkom viktig information gällande 

förvaltningarnas verksamhetsområden som gör det tydligt att även de 

berörda förvaltningarnas ansvarsområden behöver ses över. 
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I analysen framför respektive förvaltningschef att det i dagsläget råder 

oklarheter kring ansvarsfördelningen mellan samhällsbyggnadsförvaltningen 

och kultur- och fritidsförvaltningen, för vissa specifika verksamhetsområden. 

Därför är det en vädjan från tjänstemannaorganisationen att oberoende av 

beslut om nämndernas framtid se över och tydliggöra förvaltningarnas 

ansvarsområden. Det behöver säkerställas att varje uppdrag ligger på rätt 

förvaltning för att göra ansvaret tydligt och genomförandet av uppdragen 

mer effektivt. 

I ovan nämnda analys av nämndernas organisation framkom följande, från 

de aktuella förvaltningscheferna: 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen  

Lyfter fram nedan delar att se över:   

Samhällsbyggnadsförvaltningen har idag helhetsansvaret gällande vissa 

fritidsanläggningar, bland annat badplatser, Skåneleden, fritidsområdet runt 

tennis och minigolf, löparbanor på idrottsplatsen, motionsspår etc. 

Samhällsbyggnad ansvarar för daglig drift, underhåll, investeringar, avtal, 

strategiska frågor och budget. Kristofer Johanson ser fördelar med att 

Kultur- och fritidsförvaltningen tar över detta ansvar och köper (likt 

fastighetsenheten) drift och underhåll av dessa anläggningar av 

Samhällsbyggnad, enligt kravställande från kultur- och fritid. 

 

Ansvarsfördelning mellan samhällsbyggnadsförvaltningen, kultur- och 

fritidsförvaltningen samt fastighetsenheten är i dagsläget mycket oklar när 

det kommer till Idrottsplatsen. Kristofer menar att Kultur- och 

fritidsförvaltningen bör vara den som ansvarar/”äger” plan, löparbanor, 

konstgräs och annat. Samhällsbyggnadsförvaltningen borde på uppdrag av 

kultur- och fritidsförvaltningen utföra yttre skötsel.   

 

Tydliggörande vore lämpligt avseende ansvarsfördelningen mellan 

samhällsbyggnadsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen samt 

kommunstyrelsen genom fastighetsenheten, något som idag är delvis oklart. 

Kristofer menar att följande uppdelning ska tydliggöras:   

• Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för allmän plats inom 

planlagt område, såsom gator, parker, lekplatser eller torg.   

• Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för fritidsanläggningar 

såsom badplatser, leder, idrottsplatser och motionsspår. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen genomför skötseln av den yttre 

miljön på anläggningarna på beställning av kultur- och 

fritidsförvaltningen.   

• Kommunstyrelsen med fastighetsenheten ansvarar för de kommunala 

fastigheterna inklusive huskroppen och tomtmarken. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen genomför skötseln av den yttre 

miljön på beställning av fastighetenheten.    
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Kultur- och fritidsförvaltningen   

Caroline Arvill framför att kultur- och fritidsnämnden har en otydlighet 

kring vissa ansvarsområden framför allt i förhållande till 

samhällsbyggnadsförvaltningen men även i förhållande till 

utbildningsförvaltningen och kommunledningskontoret, vilket behöver 

klargöras.   

Caroline framför följande:   

Kultur- och fritidsförvaltningen ska ansvara för idrottsanläggningarna 

såsom tennisbanor, parkour, idrottsplatsen, Junexvallens plan, leder, 

friluftsliv och turism. I detalj följande:  

• NYTT: Ansvar för idrotts- och friluftsanläggningar, spår och leder,  

äskar investeringsmedel.  

• NYTT: Upphandlar och beställer anläggningar, t ex bangolf, 

idrottsmål, sarger, discgolf, utegym.  

• NYTT: Beställer nivån/behov på skötsel, besiktning.  

• Hyr idrotts-och kulturfastigheter, beställer verksamhetsrelaterad 

skötsel.  

• Har kontakt med brukare, hyr ut i andra hand, sätter taxa, tar in 

hyran.  

• Ger stöd till föreningar som har utgifter för exempelvis lokalhyra.  

• Marknadsföring.  

• NYTT: Friluftsliv, leder och marknadsföring.  

• NYTT: Turism såsom campingverksamhet och turistcenter.  

  

Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar idag för badplatserna med 

toaletter, bryggor, utförd dykning, rensning och sopkärl. Skottning av 

landisbanan. Markavtalen för lederna. Samhällsbyggnadsförvaltningen har 

budget att:  

• Utföra beställd tjänstskötsel, upphandlar och beställer ”gata/park”.  

• Genomföra entreprenader om det behövs exempelvis på skatepark, 

parkour såsom cement, grus, grävningar, staket, sanering.  

• Besiktigar eller beställer besiktning, utförare av mindre reparationer 

exempelvis på utegym.  

• Äska budget, upphandla och beställa relevanta maskiner som kan 

behövas för skötsel.  

• Ha personal och utbilda personal vid behov så skötsel kan hanteras.  

• Hantera lämpliga stråk och platser sett ur ett plan-och 

utvecklingsperspektiv.  

  

Kommunledningsförvaltningen genom fastighetsenheten ska ansvara för 

kommunens fastigheter/byggnader, grönytor i anslutning till byggnader samt 
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lekplatser. Idag finns ett system för idrottsplatsen där fastighetsenheten 

beställer tjänst för idrottsanläggningen, vilket snarare bör flyttas till  kultur- 

och fritidsförvaltningen. Näringslivssamordnare under 

kommunledningsförvaltningen som har delar av arbetet med 

destinationsfrågor kopplat till besöksnäring, arbetar i samarbete med kultur- 

och fritidsförvaltningen.   

  

Oklart hur idrottsanläggningar (såsom Kungsskolans multiarena eller 

konstgräsplanen på Beringskolan) i anslutning till kommunens skolor ska 

hanteras. Ska utbildningsförvaltningen eller fastighetenheten ansvara?  

  

Finns en otydlighet gällande vaktmästeritjänster där kultur- och 

fritidsförvaltningen har mindre procenthalter av tjänster inom verksamhet i 

idrottshallar.  

 

 

Som komplement till analysen kan framföras att kultur- och fritidsnämndens 

nuvarande uppdrag är mycket utåtriktat och fokuserar på trivsel och 

sysselsättning för kommunens invånare och besökare, med många 

kontaktytor gentemot desamma. Samhällsbyggnadsnämndens uppdrag är 

bredare men det finns även där ett stort behov av god kommunikation med 

invånare och besökare. Genom att sammanföra de olika professionerna inom 

samma nämndsuppdrag (alternativt förvaltning) öppnas möjligheter för att 

skapa mer effektiva kommunikationsvägar och därmed bättre service till 

kommunens invånare och besökare. 

 

 

Konsekvenser för barn 

Ärendet om nämndsorganisation har inga direkta konsekvenser för barn. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Ärendet om nämndsorganisation har inga direkta ekonomiska konsekvenser. 

 

Konsekvenser med anledning av diskriminering 

Ärendet om nämndsorganisation har inga direkt konsekvenser avseende 

diskriminering. 

 

 

Ardiana Demjaha 

Kommundirektör 
 

 

 



Sammanträdesprotokoll 2022-10-10
Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

(7) KFN.2022.4 800

Information från förvaltningen

Förslag
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga informationen till
handlingarna.

Sammanfattning
Förvaltningen informerar nämnden om nedanstående:

· Ökade elkostnader för föreningar - RF-SISU

· Översyn regelverk föreningsstöd

· Organisation förvaltningen

Beslutsunderlag
Enkät från RF-SISU Skåne gällande kommunalt stöd för ökade
elkostnader hos föreningar.pdf

____________



2022-10-03 13:57 Kommunalt stöd för ökade elkostnader hos föreningar

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=bi1b644CTUW4eAwFWtvrKkHoDkDt951Fv8oxiCNQUthUODRNR1JFQUlKSlZIOU5EWVR… 1/2

Kommunalt stöd för ökade 
elkostnader hos föreningar
Undersökning kring kommunernas stöd till föreningarna som har ökade kostnader för el.



* Obligatoriskt

Ange kommun * 1.

Välj ditt svar 

Har ni infört eller planerar er kommun att införa något extra stöd för föreningar 
med fördyrade elkostnader * 

2.

Ja vi har redan infört ett elstöd eller ökat driftstöd för att stötta föreningar

Ja vi planerar för eller avser att införa ett elstöd eller ökat driftstöd stötta föreningarna

Frågan är aktuell men inga konkreta förslag finns

Nej, ingen fråga för oss i nuläget

Kan ni beskriva hur ett sådant stöd ser ut och i vilken omfattning det ser ut eller 
kan komma se ut?

3.

Ange ditt svar



2022-10-03 13:57 Kommunalt stöd för ökade elkostnader hos föreningar

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=bi1b644CTUW4eAwFWtvrKkHoDkDt951Fv8oxiCNQUthUODRNR1JFQUlKSlZIOU5EWVR… 2/2

Det här innehållet skapas av ägaren till formuläret. De data du skickar skickas till formulärägaren. Microsoft ansvarar
inte för sina kunders sekretess- eller säkerhetsrutiner, inklusive de som gäller för den här formulärägaren. Lämna
aldrig ut ditt lösenord.

Drivs med Microsoft Forms | 
Ägaren av detta formulär har inte lämnat någon sekretesspolicy för hur de kommer att använda dina svarsdata.
Lämna inte personlig eller känslig information.
| Användningsvillkor

Du kan skriva ut en kopia av ditt svar när du har skickat in

Skicka

Lämna aldrig ut ditt lösenord. Rapportera missbruk

Finns det planer på "elbesparingar" som kan komma att påverka föreningarna. 
tex stänga, idrottshallar, ishall mm. * 

4.

Ja

Nej

Vet ej

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=866263
javascript:void(0)
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Kurser och konferenser

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att

· Region Skåne bjuder in till Kulturparlament med Rantafej, kl.
09.00-16.30, 30 november i Eslöv.

Beslutsunderlag
Inbjudan från Region Skåne - Kulturparlament med Rantafej 30
november.pdf

____________



 
 

 

 Region Skånes kulturförvaltning 
Kulturparlament med Rantafej 30 nov 

Webbversion • Tipsa en kollega! 
 

 

  

 

Kulturparlament med Rantafej 
30 november kl 9.00-16.30 

Region Skåne bjuder återigen in kulturpolitiker, kulturaktörer, den idéburna 
sektorn med flera till Kulturparlament med Rantafej. En inspirerande 
mötesplats för dig som är engagerad i det skånska kulturlivet. Ta del av 
intressanta föredrag, samtal, presentationer, samt inte minst prisutdelning av 
Region Skånes kulturpris och Region Skånes kulturpalett! 
 
På förmiddagen träffas kulturpolitker och kulturchefer på regional och kommunal 
nivå för kulturpolitiska överläggningar på temat Kultursamverkansmodellen för kultur 

i hela landet. Vi har bjudit in Mats Svegfors som är utsedd av regeringen till särskild 
utredare för att göra en översyn av kultursamverkansmodellen. Utredningen har 
bland annat uppdraget att titta på hur samverkan mellan stat, region och kommun 
kan utvecklas där inte minst kommunernas roll står i fokus. Mats Svegfors deltar 
under förmiddagen tillsammans med sina medarbetare i utredningen och det är ett 
utmärkt tillfälle för er att träffa dem och låta era röster bli hörda inför utvecklingen av 
en kulturpolitisk modell som kan möta framtidens utmaningar. 
 

   

https://app.emarketeer.com/a/plink/redir/b53206b7afba7d69c9c0f51809c142859afaf756fdf6d21e947fa2cc3da59b14b6d58c29/aHR0cHM6Ly9hcHAuZW1hcmtldGVlci5jb20vYS9wbGluay9yb3cvMzAzMjAxM2M2M2MwZTllMWM3OWQyZDMwOTUyNGI4ZTA0YTNhM2U0YWZhMWI1MzkyYTFhZjg5MDJkOGQ2MTJhZWUzZTVkY2NlZGIzYTM5ZDg5Mjk0OWFhOTgyYTc1Zjk4MzQxZS5odG1s/3032013c63c0e9e1c79d2d309524b8e04a3a3e4afa1b5392a1af8902d8d612aee3e5dccedb3a39d892949aa982a75f98341e/63129149.html
https://app.emarketeer.com/a/plink/redir/ae490cd45aa2ee859df2ec9aae6996e4d1466faca12e433e6ba03671eb3ff638013dba70/aHR0cHM6Ly9hcHAuZW1hcmtldGVlci5jb20vYS9wbGluay90YWYvMzAzMjAxM2M2M2MwZTllMWM3OWQyZDMwOTUyNGI4ZTA0YTNhM2U0YWZhMWI1MzkyYTFhZjg5MDJkOGQ2MTJhZWUzZTVkY2NlZGIzYTM5ZDg5Mjk0OWFhOTgyYTc1Zjk4MzQxZS5odG1s/3032013c63c0e9e1c79d2d309524b8e04a3a3e4afa1b5392a1af8902d8d612aee3e5dccedb3a39d892949aa982a75f98341e/63129149.html


På eftermiddagen fortsätter vi tillsammans med hela det skånska kulturlivet med 
Rantafej då vi bland annat delar ut Region Skånes kulturpris och Region Skånes 
kulturpalett. Temat för eftermiddagens program är Kulturens rum och platser som är 
ett av den regionala kulturplanens utvecklingsområden. 
 
Region Skånes Kulturparlament med Rantafej äger rum på Medborgarhuset i Eslöv.  
 
Årets mottagare av Region Skånes kulturpris och de tre nominerade 
verksamheterna till Region Skånes kulturpalett kommer att närvara. Hoppas att du 
har möjlighet att göra dem sällskap! 

 Anmäl dig senast 15 
november!  

 

 Regional kulturplan för Skåne 2021-
2024  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

När 
30 november 

 

 

 

 

Var 
Medborgarhuset i Eslöv 

 

 

 

 

Tid 
9.00-16.30 

 

 

PROGRAM 

9.00-12.00 - Kulturpolitiska överläggningar på temat Kultursamverkansmodellen 
för kultur i hela landet 
 
12.00-13.00 - Lunch 
 
13.00-16.30 - Rantafej på temat Kulturens rum och platser inklusive utdelning av 
Region Skånes kulturpris och Region Skånes kulturpalett 
I programmet deltar Mats Svegfors samt de tre nominerade verksamheterna till Region 
Skånes kulturpalett - Gylleboverket på Österlen, Ifö Center i Bromölla och Nordisk 
Panorama. Dessutom får du ta del av intressanta samtal, föredrag och spännande 
exempel från kommuner och kulturliv. 
 
Moderator för eftermiddagens program är Cecilia Nebel. 

 

 

 

https://app.emarketeer.com/a/plink/redir/e4b325f8c22ee68a0667946128d18d724d7a851f97353004e03ea4ca3ddcf1603a5c38c2/aHR0cHM6Ly9hcHAuZW1hcmtldGVlci5jb20vZXh0L2Zvcm0vZW50cnkucGhwP209MzU5Nzc5YTQ4N2M2MDg5ZGUzM2JjMzc3Y2NhM2RjZTY0YmIyZjY3/3032013c63c0e9e1c79d2d309524b8e04a3a3e4afa1b5392a1af8902d8d612aee3e5dccedb3a39d892949aa982a75f98341e/63129149.html
https://app.emarketeer.com/a/plink/redir/e4b325f8c22ee68a0667946128d18d724d7a851f97353004e03ea4ca3ddcf1603a5c38c2/aHR0cHM6Ly9hcHAuZW1hcmtldGVlci5jb20vZXh0L2Zvcm0vZW50cnkucGhwP209MzU5Nzc5YTQ4N2M2MDg5ZGUzM2JjMzc3Y2NhM2RjZTY0YmIyZjY3/3032013c63c0e9e1c79d2d309524b8e04a3a3e4afa1b5392a1af8902d8d612aee3e5dccedb3a39d892949aa982a75f98341e/63129149.html
https://app.emarketeer.com/a/plink/redir/f6a587a4a5418b445fb7e2280779088f57723d7314b93b087abe17adef1fa469bdcd2841/aHR0cHM6Ly91dHZlY2tsaW5nLnNrYW5lLnNlL3B1Ymxpa2F0aW9uZXIvc3RyYXRlZ2llci1vY2gtcGxhbmVyL3JlZ2lvbmFsLWt1bHR1cnBsYW4tZm9yLXNrYW5lLTIwMjEtMjAyNC8%7E/3032013c63c0e9e1c79d2d309524b8e04a3a3e4afa1b5392a1af8902d8d612aee3e5dccedb3a39d892949aa982a75f98341e/63129149.html
https://app.emarketeer.com/a/plink/redir/f6a587a4a5418b445fb7e2280779088f57723d7314b93b087abe17adef1fa469bdcd2841/aHR0cHM6Ly91dHZlY2tsaW5nLnNrYW5lLnNlL3B1Ymxpa2F0aW9uZXIvc3RyYXRlZ2llci1vY2gtcGxhbmVyL3JlZ2lvbmFsLWt1bHR1cnBsYW4tZm9yLXNrYW5lLTIwMjEtMjAyNC8%7E/3032013c63c0e9e1c79d2d309524b8e04a3a3e4afa1b5392a1af8902d8d612aee3e5dccedb3a39d892949aa982a75f98341e/63129149.html


  

 
De nominerade verksamheterna till Region Skånes Kulturpalett 2022 - Gylleboverket på 

Österlen, Ifö Center i Bromölla och Nordisk Panorama - medverkar vid Rantafej 2022. 

Foto: Jona Elfdahl, Teresa Holmberg och Niklas Gyberg Ivarsson 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Varmt välkommen! 

Magnus Lunderquist, ordförande Region Skånes kulturnämnd 
Cristina Glad, 1e vice ordförande Region Skånes kulturnämnd 
Stefan Pettersson, 2e vice ordförande Region Skånes kulturnämnd 

 

 

 
 

 
 

 

 

 Skane.se/kultur  | Kontakta oss   

 

Region Skånes kulturförvaltning, 205 25 Malmö 
Växel: 040-675 37 50 E-post: kultur@skane.se 

 
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. 
Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett 

hälsosamt liv – inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård – i Skåne. 
Tillsammans gör vi livet mera möjligt. 

 

     

 

https://skane.se/kultur
https://utveckling.skane.se/kontakt/kontakt-region-skanes-kulturforvaltning/
https://app.emarketeer.com/a/plink/redir/7136e10cbf4b7d71a84b433fa739ef5bf137d427431be7d2f920729b4f02b3a7c9ad113f/bWFpbHRvOmt1bHR1ckBza2FuZS5zZQ%7E%7E/3032013c63c0e9e1c79d2d309524b8e04a3a3e4afa1b5392a1af8902d8d612aee3e5dccedb3a39d892949aa982a75f98341e/63129149.html
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(10) KFN.2022.9 800

Delegationsärenden - kultur- och fritidsnämnden

Förslag
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga anmälningar om
delegationsbeslut under perioden 2022-09-01 -- 2022-09-30 till
handlingarna.

· Beslut om utbetalning av aktivitetsstöd i enlighet med
delegationspunkt C.4 i kultur- och fritidsnämndens
delegationsordning fastställd 2021-12-06, § 139. Diarienummer
KFN.2022.133.

· Beslut om utbetalning av aktivitetsstöd i enlighet med
delegationspunkt C.4 i kultur- och fritidsnämndens
delegationsordning fastställd 2021-12-06, § 139. Diarienummer
KFN.2022.134.

____________
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