Rapport

KANSLIAVDELNINGEN med
Allmänkulturenheten samt
Trygghetsvärdar
Datum
2021-02-02

1 (2)

KFN 2021/19
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Verksamhetsrapport för december 2020 och januari 2021
Digital jul på webben med totalt 46 900 visningar
Kultur- och fritidsförvaltningens digitala adventskalender blev en stor succé med totalt 37 100 visningar på
Facebook, YouTube och digitala informationsskärmar.
Kulturskolans tomtenisseorkester var populärast, därefter kommunledningens julhälsning 24 december.
Två digitala jul- och luciakonserter filmades på Trelleborgs församlingshem och visades digitalt till glädje för 4 810
följare.
Julallsångståget på Stortorget sågs digitalt av rekordmånga följare. Även Träffpunkt Akka och Gröningen delade
bilder från uppskattade besök av allsångståget.
Kultur- och fritidsnämndens digitala prisutdelning till Årets Förening, Årets Idrottsprestation och Kulturstipendium
visades för cirka 750 personer, även live på webben för nämnd och samtliga nominerade.
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
Årets Förening: Musikföreningen Riffet
Årets Idrottsprestation: Oskar Magnusson
Under december respektive januari har förvaltningen hanterat både nedstängning samt öppning av våra
anläggningar. Detta har inneburit mängder av mail och telefonsamtal med föreningslivet, massor av avbokningaroch ombokningar, justering av passagekort och larmtider och en hel del praktiska anpassningar (skyltar, mäta upp
lokaler mm). Det har varit otroligt hög belastning i omgångar, men med gott samarbete har vi löst det
tillsammans.
Förutom alla vanliga bidragsansökningar har vi under tiden dessutom hanterat inkomna ansökningar av
kompensationsstöd, stödpaket 2, som föreningarna haft möjlighet att söka sista halvan av januari.
Förintelsens minnesdag uppmärksammades med flera digitala aktiviteter både en livestreamad minnes- och
konsertkväll men även biblioteken och museerna bidrog med aktiviteter för att uppmärksamma den nationella
minnesdagen.
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 120 föreställningar år 2020! Den 17 och 18
december kom dessutom jul-allsångståget till alla äldreboenden och planeringen inför 2021 pågår för fullt! Vecka
8 återkommer den omåttligt populäre Håkan Brinck med sin Elvis-show – denna gång utomhus, en stor utmaning!
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.
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Flera kommunala verksamheter har hållits stängda sedan regeringen skärpte restriktionerna i slutet av
december. Efter att regeringen justerat sin rekommendation beslutade kommunens ledningsgrupp den 22 januari
att öppna idrottshallar, ishallen och badhuset för föreningsverksamhet.
Förvaltningen har i dialog med respektive förening succesivt öppnat upp idrottshallar och badhus igen med krav
på anpassningar av verksamheten i enlighet med riktlinjer, rekommendationer, föreskrifter och covid-19-lagen.
Vi ska även förbereda för en digital tränings/föreningslokal på Söderslättshallen. Här ska t ex karate-, gymnastikoch dansledare kunna ha sina pass och se deltagarna (som tränar hemifrån) på en skärm.
Vi ska också hjälpa föreningarna att kunna genomföra sina årsmöten eller andra sammankomster nu i vår, med
vårt stöd och våra digitala hjälpmedel.
Två av våra medarbetare är fortsatt på utlånade till fastighetsavdelningen och gör det hela februari ut.
Parken fortsätter att hålla stängt för allmänna sammankomster men
öppet för kommuninterna konferenser och möten. Vi jobbar för att
säkerställa att verksamheten och bokningarna på Parken kan fortgå enligt
alla direktiven. Året har inneburit en stor omställning för tekniksidan inom
allmänkulturen som har fått fokusera om för att stödja
coronaanpassningen och framförallt digitaliseringen av kommunens
samtliga nämnds- och styrelsemöten.
Kommunens första helt digitaliserade fullmäktigemöte hölls framgångsrikt
den 24 januari, nästa vecka ledardag med 160 digitala medverkande.
Även en stor del av det kulturella utbudet både till allmänheten men
särskilt inom våra två kulturgarantier har under året ställts om.
Kulturverksamheten inom allmänkulturen går av naturliga coronaskäl på
sparlåga, men planer jobbas fram för senvår och sommar med kulturutbud
både på Parken, i Stadsparken och inom kulturgarantierna.

Med vänlig hälsning
Annika Eriksdotter med medarbetare
Martin Wedin Hansson med medarbetare
#Stolthet och glädje
Kansliavdelningen Kultur- och fritidsförvaltningen

