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Covid-19 läget i KAF
•
•
•
•
•
•
•

Kommunala idrottsanläggningar är öppna för föreningsverksamhet för barn och
unga som är födda 2002 och senare. Elit ges möjlighet att träna oavsett ålder
Föreningsverksamhet kan bedrivas utomhus i små grupper.
Simhallen håller stängt för allmänheten men öppen för föreningsverksamhet för
ungdomar och skolsim.
Hyr inte ut lokaler till nya kunder, privatpersoner
Musikskolan har all verksamhet igång med nödvändiga anpassningar och
restriktioner
Kulturgården har kursverksamheten igång på eftermiddagarna och öppen
verksamhet efter kl 18.
Kulturkvartersdagen är inställd, arbetar med ett kort digitalt firande

•

SFI kommer närundervisning i små grupper

•

Komvux har distans undervisning fram till sommaren

•

Introduktionsprogrammet jämförs med en särskild undervisningsgrupp
och har enbart närundervisning

•

Biblioteket har öppnat upp men följer restriktionerna, max 15 minuters
besök.

•

MerÖppet är öppet, fungerar bra

•

DAN-projektet är igång med i stort sätt bara digitala aktiviteter

•

Arbetsmarknadsenheten Drivhuset har aktiviteter på plats för de som
behöver det.

Vad händer i verksamheterna just
nu
•

Musikskolan
minskat antal elever i vår
rekryteringsvecka, v20, tält i trädgården
film Valborgsfirande

•

Biblioteket
Bokbussen är på plats och har kört sina första rundor, 3 planerade rundor

•

Kulturgården
Digital inspelning av 3 bidrag, UKM. Kulturgårdens Facebook 24/4
Sommarvärdarna 2021 ska utgå härifrån, trygghetsskapande- och
aktiverande aktiviteter

Integration
•

Integration
Anvisningar för 2021: 19 st, Kommer en familj på anvisning i
månadsskiftet april/maj
Arbetar med en ansökan om paragraf 37 medel från Länsstyrelsen samverkansprojekt (Integration, arbetsmarknad, SFI, IFO)

•

DAN-projektet,
Ny projektstart i slutet på april, projektet vänder sig till de som står
längst ifrån arbetsmarknaden.
Utvärdering av första gruppen håller på, 14 deltagare började ( 8st tänkt
att starta utbildning, 1 extratjänst)

•

Arbetsmarknadsenheten
Skötselgruppen för idrottsplatser och grönytor är i full gång
Extra praktikplatser anordnas tillsammans med Gatu- och Park under
sommarmånaderna, maj-augusti,
Feriejobben
Planeringsarbetet i full gång, 196 platser att fördela, 322
ansökningar, 192
ungdomar som ska prioriteras (sökt för första gången samt de med särskilda skäl)
Sökt bidrag för kommunala sommarjobb riktat till unga med socioekonomisk svag
bakgrund, 300 000 kr
arbetslösheten i Höör mars 2021
491 personer öppet arbetslösa och sökande i program, ökning med 4,7% sedan mars 2020

•

Badet
Gymmet uppsagt fr om 2020-10-26, Stängde gymmet fr o m
27/10. Gymmet öppnade upp för medlemmarna fr o m 18 januari
och även omklädningsrummen fr o m 1 februari.
Tvist med Actic, väntar på besked från Actics ombud angående
förlikningen.

•

Föreningsverksamheten
LOK-stöd utbetalda
ansökningar om anläggningsbidrag har inkommit
grundbidrag till pensionärs- och handikappföreningar

Vuxenutbildningen
Komvux:

Ansökan 3 maj yrkesvux mm 2022.
Äldreomsorgslyftet, ca 10-12 personer startat i Eslöv
Marknadsföra möjligheten för de elever som har kurser kvar vid
avslutningen på gymnasiets åk 3, pga pandemin och
distansstudier

SFI:

Återgång till närundervisning
Utöka med ytterligare en grupp, kön i stort sätt borta

IM:

ansökning till nationella gymnasieprogram i maj
planeringsmöte överlämning från kommunens grundskolor

Övrigt
•

Älvkullen kommer att användas som matsal. Detta för att tunna ut i
Ringsjöskolans matsal

•

Väl fungerande krisstöd vid mordet innan påsk, personal på plats på
Älvkullen för att möta ungdomar och andra kommuninvånare som ville
träffas eller ha möjlighet att prata med någon. Kommer att aktivera
krisstödet igen vid begravningen och rättegången.

•

Stökigt bland ungdomar i kommunen, främst 13-16 årsåldern

