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Administration kansliet
Sommarlovskul - årets extra satsning med totalt 7 080
deltagartillfällen
Trelleborg kommun satsade i år 300 000 kronor på ett
Coronapandemianpassat sommarlovsprogram i regi av kultur- och
fritidsförvaltningen tillsammans med ett fyrtiotal feriearbetande
ungdomar via arbetsmarknads-förvaltningen. Samtliga aktiviteter
var kostnadsfria för deltagarna.
5 400 sommarlovslediga barn och ungdomar deltog på årets stora
satsning Sommartorg på Stortorget med beachvolleybollplan med
handbollsmål, lekar och föreningsaktiviteter. 1 280 deltagare
noterades tillsammans på hoppborgar, magi på Trelleborgen,
trolleri och familjeföreställning på Parken, vattenkul på stränderna
och Workshop på museet.
Dessutom har fritidsgårdarnas ordinarie verksamheter haft öppet och förra årets succé Sommaronsdag poppade
upp igen på olika platser varje onsdag till glädje för 400 antal medverkande barn och ungdomar – i år tillsammans
med Fritidsbanken Pep Up.
Kommentarer från arrangörer:
Bidraget resulterade i att alla barn oavsett ekonomiska förutsättningar fick möjlighet att uppleva en alldeles
unik och spännande aktivitet i sommar. Deltagarna stannade länge. Mycket positivt att kunna aktivera så
många barn och samtidigt följa alla rekommendationer från myndigheterna. Det hade inte gått att genomföra
utan stödet från Trelleborgs kommun. Vi hade precis lagom med folk i våra aktiviteter, dels för att hinna ge
alla tid, dels för att kunna hålla det avstånd som rådande omständigheter kräver. Vi har märkt att flera av
besökarna återkommer år efter år vilket känns väldigt positivt. Fullsatt och populärt. Denna varma sommar
med risk för smittspridning har många hemestrat och många evenemang har varit inställda, därför har det
varit mycket uppskattat med Fritidsbanken Pep Up. Tillsammans med vår befintliga fritidsgårdsverksamhet på
Pop Upp och övriga fritidsgårdar når vi flera områden i kommunen. Det har varit begränsat antal deltagare,
handsprit på plats, drop in och pop upp på olika håll för att minska risk för smittspridning. Vi fick med
bidraget en möjlighet att nå en bred publik - många som dessutom aldrig varit på museet tidigare. Flera kom
tillbaka andra dagar och det var många som kom fram och tackade.
Sommarlovsprogrammet finns på webben: www.trelleborg.se/sommarlov
Under augusti har det gjorts låsbyte på idrottshallen i Anderslöv. Samtliga cylindrar är utbytta till iLOQ, vilket
höjer säkerheten för hallen eftersom nycklarna numera är spårbara och alla gamla nycklar numera är obrukbara.
Föreningarna har haft möjlighet att söka kompensationsstöd för lokal- och anläggningskostnader under perioden
mars till juli 2020. Ansökan var öppen mellan den 15 juni-5 augusti och totalt 22 ansökningar har inkommit och
hanterats.

Popupmusik!
Sista helgen i augusti fanns inte mindre än fyra olika pop up musikfordon
samtidigt på stadens gator och på besök hos ett flertal äldreboenden.
Det var Trelleborgs kommuns sommarhälsning till trelleborgarna.
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, med start i september.

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. Fritidsledarna
kommer även att delta på elevhälsoteamets möten. En bra balans mellan skola och fritid är viktig för barns hälsa
och kan påverka skolgången i positiv riktning. Fritidsledarnas roll är bland annat att hjälpa berörda elever att finna
en passande fritidsaktivitet.
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.
Utbildning om vägledning gällande barnkonventionen
Barnombudsmannen bjuder i oktober in till en digital utbildning utifrån Vägledningen (Ds 2019:23).
Vägledningen utgör ett stöd för hur rättstillämpare kan gå tillväga vid tolkning och tillämpning av
barnkonventionen. Utbildningen vänder sig till funktioner som ansvarar för att ge juridiskt stöd och rättslig
vägledning på central och strategisk nivå, eller ansvarar för kunskaps- och verksamhetsutveckling. Inbjudan har
skickats ut till förvaltningschefer, USSP samt juristerna inom kommunens organisation.
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/
Söderslättshallen fortsätter att vara öppen endast för bokade verksamheter. Alla bokningar måste godkännas
efter inlämnad plan från bokare om hur de ska bidra till att minska smittspridning av corona under sin vistelse i
Söderslättshallen. Detta gäller tills vidare.

Kultur- och Evenemangsenheten inklusive Parken:
Vi har streamat, livesänt samt filmat som aldrig förr.
www.trelleborg.se/sommaristadsparken så kan ni se våra
måndagskonserter där. 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. 2 inställda konserter i augusti, men sex stycken
livestreamingskonserter istället. Tre genomförda barnkonserter ,
fullbokade. 17 bokningar/event i Parkens lokaler kunde genomföras
under augusti månad, samtidigt 8 avbokningar pga coronan.
Sommarjobbare
Kultur- och evenemangsenheten har haft 4 trubadurer som har
gjort fantastiska insatser då de har varit på nästan alla våra
äldreboenden i sommar och spelat utanför dem. De har själva
kontaktat boendena och bokat in sig så att så många
pensionärer som möjligt har kunnat lyssna från fönster,
balkonger och uteplatser. De var även inne på Valen vid dåligt
väder. Utöver trubadurerna hade vi även 4 ungdomar som fick
lära sig om film och göra korta filmer om Trelleborg

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

