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Administration kansliet
Så har sommarlovet tagit slut och vi kan konstatera att vi har haft massor av sommarlovsaktiviteter och ska nu
utvärdera detta. Vi återkommer med rapport till nästa nämnd.
Sommarlovskul med SommarTORG, Sommaronsdag och mycket mer! www.trelleborg.se/sommarlov
Popupmusik!
Vi har samverkat för att ge både äldreboenden och allmänheten kultur och
musikupplevelser genom Allsångståget, Palmtåget, 60-talsbussen och
musikbåten. För alla trelleborgare som saknar palmfestivalen kommer vi att
köra med alla dessa fordon just på sista lördagen i augusti för att hedra dagen
i samverkan med den driftige entreprenören BG Andersson.
USSP
På uppdrag av kommunledningens analysgrupp har en kommunövergripande
plan tagits fram i syfte att förebygga social oro. Fokus är barn och unga relaterat till Covid-19. Planen följs upp
inom USSP.
Hösten 2019 gjordes enkäten LUPP bland gymnasieelever i åk 1-3. Enkäten innehöll frågor om bland annat hälsa,
trygghet, skola, fritid och påverkansmöjligheter. Arbetsmarknadsförvaltningen (som är huvudansvarig för denna
undersökning) kommer under hösten att presentera resultatet. USSP kommer framöver att jobba vidare utifrån
resultatet av undersökningen.

Samverkan för ökad skolnärvaro
Bildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och socialförvaltningen har fått i uppdrag att genom
samverkan öka skolnärvaron. Det handlar om främjande, förebyggande och åtgärdande insatser. En modell för
arbetet har tagits fram och ska testas på Väståkraskolan, som har utsetts till pilotskola. Om arbetet leder till
minskad frånvaro är tanken att arbetssättet ska spridas till övriga skolor i kommunen.
Huvudsaklig målgrupp är elever i åk 5 och 6, i syfte att förebygga skolfrånvaro under senare skolår. I korthet är
det fokus på trygghet och studiero, föräldrastödjande insatser samt utbildning för personal inom skola och fritid i
metoden MHFA, Mental Health First Aid Training. Det blir utbildning under hösten i MHFA. Fritidsledarna på
Anderslövs fritidsgård kommer att gå utbildningen tillsammans med personal från Väståkraskolan.
STARKA
STARKA, som dragits igång med hjälp av RF-SISU Skåne, är till för barn och unga som behöver komma igång med
fysisk aktivitet. Barnen/ungdomarna träffas 15 ggr/termin tillsammans med en gruppledare. Syftet är att främja
rörelseglädje och att må bra i kropp och själ. Inget fokus på prestation. Träning varvas med samtal om hälsa,
utifrån olika aspekter. I början av september kör vi igång detta koncept i samarbete med Lasarettet Trelleborg,
RF-SISU Skåne och Friskis & Svettis, där en gruppledare har utsetts. Målgrupp är barn och unga i åldern 12-15 år
som är patienter på lasarettets överviktsmottagning.
Balkonggympa för boende
Under veckorna 28-33 har Trelleborgs Konståkningsklubb kört enklare gympapass på följande platser, tisdagar
och torsdagar:
Romulus - Algatan 61, Nyhejdan - Hallasvängen 23-29 och Malörten - Malörtsvägen 2-32

Syftet med balkonggympa har varit att uppmuntra boende till rörelse i vardagen, vilket inte minst är viktigt under
rådande pandemi. Boende har kunnat gympa från sin balkong/uteplats eller delta på innergården. Satsningen har
genomförts i samarbete mellan kultur- och fritidsförvaltningen, Trelleborgs Konståkningsklubb och AB
TrelleborgsHem. Störst har deltagandet varit på Algatan 61. Som tack för insatsen utgår rekryteringsbidrag till
Trelleborgs Konståkningsklubb. Med hjälp av kommunikationsavdelningen har detta uppmärksammats på
kommunens hemsida samt Facebook. Därtill har det publicerats i evenemangskalendern.
Nyhet på hemsidan 15 juli: https://www.trelleborg.se/nyheter/gympa-sakert-pa-balkong-och-innergard/
Många Skype-möten för att minska risk för smittspridning
Kultur och fritid medverkar på många förvaltningsövergripande möten varav de allra flesta via Skype i dessa
Coronatider; uppföljning av digitala handlingsplaner, IT-kartläggning, digitaliseringsråd, GDPR-styrgrupp,
Coronakommunikation, uppdateringar inför lansering av ny webbplats, nämndsekreterarmöten, evenemang och
hemester, Fritidsbanken med mera - liksom även förvaltningens egna ledningsgruppmöten, APT
arbetsplatsträffar, samverkansmöten och liknande.
Coronakommunikation gällande kultur- och fritidsnämndens verksamheter
Exempel på kommunikationsinsatser via www.trelleborg.se/corona:
•Intervju med förvaltningschef Jörgen Flink: http://www.trelleborg.se/sv/aktuellt/nyheter/2020/april/tuffsituation-tvingar-fram-nya-losningar/
Påverkan på kommunens verksamheter presenteras dag för dag på
http://www.trelleborg.se/sv/aktuellt/corona2/dag-for-dag/
•Tips och länkar gällande kultur och fritid finns på http://www.trelleborg.se/sv/aktuellt/corona2/kultur-ochfritid/.
•Tips och länkar till organisationer dit barn och unga kan vända sig med frågor och funderingar kring
coronaviruset finns på http://www.trelleborg.se/sv/aktuellt/corona2/lankar/

Kultur- och Evenemangsenheten inklusive Parken:
De allra flesta har avbokat eller flyttat fram sina event i Parken.
Ganska snabbt ställde vi om och kan nu erbjuda möten med full
streamingteknik och avståndsmöbleringar, vilket efterfrågas. Några
nya gäster har till kommit , möten med stora avstånd är mycket
lämpligt att förlägga på Parken-kultur och konferenscenter.
Kulturevent som barnteater och konserter har flyttats fram till
augusti och förläggs utomhus eller avbokats helt .
Hösten är fullbokat på Parken än så länge . Familjeföreställningarna
den 22 och 23 juni ,fullsatt och uppskattat. Likaså en musikshow ”
Astrid Lindgrens låtskatt ” med tre föreställningar den 8 och 9
augusti , fullbokat.

Vi har streamat och livesänt samt filmat som aldrig förr.
Utöver det planerar vi för sommarens ungdomssatsningar och
uppsökande underhållning för både äldreboendena och
allmänheten via allsångståg och musikbåtar.
Även Sommar i Stadsparken streamas i sommar så att våra
kulturaktörer har en scen och så att trelleborgarna kan få i alla
fall se vårt utbud på sina skärmar.
www.trelleborg.se/sommaristadsparken så kan ni följa oss varje
måndag!
Kulturgarantierna
Kulturgarantiutbudet till äldreomsorgen har flyttat utomhus!:
https://www.facebook.com/trelleborgskommun/videos/2687988361329833/
Kulturgarantiutbudet till barn och unga lider av att inte kunna boka skolskjuts pga skolans besparingar. Inför
höstens skolstart har vi enligt vårt uppdrag tagit fram ett nytt utbudsprogram.
Vi har inte fått klarhet i hur skolskjutsarna ska lösas inför hösten.
Med vänlig hälsning
Annika Eriksdotter med medarbetare
Martin Wedin Hansson med medarbetare
#Stolthet och glädje
Kansliavdelningen Kultur- och fritidsförvaltningen

