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Verksamhetsrapport

Verksamhetsrapport för oktober och november 2020.
Höstlovsprogrammet stoppades på grund av coronarestriktioner!
Årets höstlovsprogram stoppades på tisdagskvällen enligt
kommunledningens beslut för att minska risk för smittspridning.
Aktiviteter fram till dess kunde genomföras enligt plan. Höstlovslediga
barn och ungdomar var välkomna till Albäck, badhuset, biblioteket,
fritidsgårdar, Trelleborgs museum, Parken, Söderslättshallen och
Trelleborgen vecka 44. Dessutom arrangerades även i år ett stort esport-arrangemang Halloween Games på Valengallerian!
Kulturstipendium, Årets Förening och Årets Idrottsprestation
I skuggan av corona har kultur- och fritidsnämnden ändock röstat fram värdiga mottagare av sina priser som
kommer att delas ut till vinnarna i december.
Kulturstipendium: Lars Hallberg, Mathilda Zakrisson eller Viktor Lundahl
Årets Förening: Musikföreningen Riffet, Trelleborgs Padelklubb eller Trelleborgs Planterings- och
Försköningsförening Sköna Trelleborg
Årets Idrottsprestation: Clara Lerby, Lukas Hägg och Daniel Bergqvist eller Oskar Magnusson
Förvaltningens kansli har under perioden arbetat med massor av ombokningar och stöttning till föreningar med
hjälp till omställning och annat. Det viktiga arbetet med budget för nästa år och alla handlingar som hör till detta
tar mycket energi och tid.
Kultur- och fritidsförvaltningen och RF SISU Skåne bjöd gemensamt in till frukostmöte den 27 november.
Mötet streamades live på webben. Alla föreningar var välkomna och vi hade cirka 35 olika föreningar
representerade vid mötet. Dessa punkter togs upp:• Vad kan vi få för stöd från Trelleborgs kommun?
• Hur kan vi ställa om istället för att ställa in?• Tips och råd till och från varandra
Under oktober och november har det varit en hektisk tid
med alla digitala möten i Parken. Specialmöten har ägt
rum med vår tekniska hjälp och service. Vi hade till och
med Kommunfullmäktiges sammanträde i B-hallen i
Söderslätttshallen, en stor utmaning som vi fått mycket
beröm för.
Sedan mars månad har det avbokats 156 event på Parken.
Under oktober och november månad hade Parken 52
genomförda bokningar, alla anpassade efter det läget vi
befinner oss i. Det finns ett stort behov av att mötas i
stora säkra lokaler, vilket Parken uppfyller med råge. Vi
har därför passat på att laga och lappa och göra fint på
Parken – sådant som har blivit liggande och sådant som nu
verkligen kan göras i ordning blir äntligen gjort!
I samverkan med Trelleborgs församling kommer vi att streama två julkonserter till glädje för trelleborgarna som
förstås sett fram emot adventskonserter. Titta på dem via TVTRELLEBORG på Youtube,
https://www.youtube.com/watch?v=7Sp4Kxm90JE

Digital kommunal adventskalender
Alla kommunala förvaltningar har fått erbjudande om att
medverka i en digital julkalender som kommer att visas i
entrén på museet och i våra digitala kanaler. Detta är ett
jätteprojekt som är väldigt spännande, kul och uppskattat
– alla luckorna blev tingade direkt!
Titta här:
https://www.youtube.com/watch?v=UPg7SsnjFfg och

Prenumerera gärna på TVTRELLEBORG på Youtube så missar du inget!
Kulturgarantierna
Kulturgarantiutbudet till äldreomsorgen har flyttat utomhus och vi har fått extra gästspel som vi fördelat på våra
särskilda boenden! Sammanlagt har våra 12 äldreboenden fått över 100 föreställningar i år! Den 17 oh 18
december kommer dessutom jul-allsångståget till alla äldreboenden och planeringen inför 2021 pågår för fullt!

Kulturgarantiutbudet till barn och unga lider av att inte kunna boka skolskjuts pga skolans besparingar. Inför
kommande budgetår kommer därför utbudet att ändras till förmån för besök på våra institutioner i Trelleborgs
Kommun samt besök på de stora kulturinstitutionerna i Malmö.
Nätverksträffar
Förvaltningen har medverkat i digitala nätverksträffar, bland annat följande:
Region Skåne samverkansmöte – främja psykisk hälsa hos barn och unga
17 kommuner, RF SISU, Länsstyrelsen med flera medverkade 19 november i
samverkan med inriktning fysisk aktivitet.
Skånska nätverket för kultur i äldreomsorgen har skickat in sin delrapport.
Vi är en av fyra kommuner som fått särskilda projektpengar beviljade av
Region Skåne för projektet.
SkånEarkiv - utbildning
Digital utbildning 12 oktober
för medlemskommunerna Trelleborg, Hörby, Skurup och Svedala
om e-arkiv från SkånEarkiv och kommunarkivet. Ett e‐arkiv
innehåller funktioner för inleverans, arkivering, gallring, återsökning
och utlämnande av digitala allmänna handlingar. Ett e‐arkiv ersätter
därmed till stora delar det traditionella pappersarkivet hos
kommunen.
Med vänlig hälsning
Annika Eriksdotter med medarbetare
Martin Wedin Hansson med medarbetare
#Stolthet och glädje
Kansliavdelningen Kultur- och fritidsförvaltningen

