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Verksamhetsrapport december 2018 - Fritidsenheten
Planering och utveckling
I februari månad ska den nya idrottshallen i Skegrie vara inflyttningsbar.
Planering, förberedelser och inventarieinköp har gjorts i nära samarbete med
serviceförvaltningen och bildningsförvaltningen.
Efter 45 år ska nyckelsystemet på Söderslättshallen bytas ut. Mycket tid har
under december lagts på förberedelser för att bytet ska gå så smidigt som
möjligt.
Öppet hus för bidragsberättigade föreningar arrangerades den 6/12. Ett stort
antal föreningar fick hjälp och tips av förvaltningens personal.
Ett större förbättringsarbete med föreningsregistret har inletts och kommer
att pågå fortlöpande under 2019.
Föreningsenkät och brukarundersökning
En enkät har skickats ut till kommunens föreningar gällande nöjdhet och
samverkan. Det är med stolthet och glädje som förvaltningen har tagit del av
resultatet. Hela 91% av föreningarna som svarade på enkäten rapporterade
att de var nöjda eller mycket nöjda med den samverkan som sker med
förvaltningen. 91% var nöjda eller mycket nöjda med bemötandet och 86%
var nöjda eller mycket nöjda med hur snabbt förvaltningen ger svar.
En brukarundersökning har under december gjorts på fyra av nämndens
idrottsanläggningar. Resultatet kommer att sammanställas under januari och
februari.
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Fritidsbanken
För att ge plats åt ytterligare föreningsverksamhet i Föreningarnas Hus har
Fritidsbanken flyttat till andra lokaler i samma fastighet. Lokalerna som
tidigare var förråd har under december renoverats av idrottsenhetens
personal. En inventering av utrustningen visar att det just nu finns 550
artiklar i lager och under 2018 gjordes uppskattningsvis 4 700 lån.
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Jullovsaktiviteter
Tillsammans med det lokala föreningslivet arrangerades aktiviteter för
skollovslediga barn. Roliga och spännande aktiviteter fanns även på badhuset,
fritidsgårdarna, ishallen och Trelleborgen. Matteslingan i Albäck uppdaterades
med nya spännande utmaningar för de yngre barnen.
Verksamhetsbidrag
Vid årets slut fanns budgeterade verksamhetsbidrag kvar att fördela för
genomförda föreningsaktiviteter under 2018. Detta innebar att en tredje
utbetalning gjordes i slutet av december.
Arrangemang
Perioden har varit välfylld av stora som små idrotts- och fritidsevenemang.
Trelleborgarna har bland annat bjudits på uppvisning i gymnastik,
prestigefyllda futsalmatcher i TA-Cupen, Skåneserien i konståkning, isdisco
samt besök av Svenska Goalballandslaget som hade uppskattade aktiviteter på
Söderslättshallen för fritidsgårdarnas besökare.

