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Verksamhetsrapport för februari 2021
Digitalt sportlovskul på Friluftsårets år 2021
Fler än 10 000 deltagare och totalt 21 000 digitala besökare registrerades i räckvidd på sociala medier för årets
digitala och pandemianpassade sportlovsprogram. Trelleborgs kommuns egna kultur- och fritidsverksamheter
medverkade tillsammans med ett fåtal föreningar.
Digitala aktiviteter och utomhusaktiviteter genomfördes med stor kreativitet för att minska risk för
smittspridning. Friluftslivsaktiviteterna saknar uppgift på antal deltagare. Friluftslivets år har som mål att 10
procent av Sveriges befolkning ska vara ute mer än tidigare.
 Fritidsgårdarnas digitala aktiviteter fick en räckvidd på 4 200 personer.
 Museet och Trelleborgen redovisade 5 200 digitala deltagare på Gissa prylen och Finn fem fel.
 Biblioteket lånade ut 778 barn- och ungdomsböcker och hade 900 sportlovsbesökare på sociala medier.
 Fritidsbanken tog emot leveranser av sport- och fritidssaker.
 180 personer såg Havsbandets digitala konsert.
 8 barn lämnade in svar på Tipsrunda i Albäckskogen.
 Av deltagarna var uppskattningsvis hälften flickor och hälften pojkar.
Kulturgarantierna
Vecka 8 återkom den omåttligt populäre Håkan Brinck med sin Elvis-show –
denna gång utomhus, en stor utmaning! Vi hade dock tur med vädret och alla
äldreboenden och träffpunkterna fick detta uppskattade besök.
Kulturgarantiutbudet till barn och unga utbudet kommer ändras till förmån
för besök på våra institutioner i Trelleborgs Kommun samt besök på de stora
kulturinstitutionerna i Malmö.
Vi har tillsammans med bildningsförvaltningen lyckats digitalisera 4
skapandeskola projekt för närmare 2000 elever. Kulturprojekt för närmare 1
miljon kronor som annars skulle blivit inställt. Istället fick våra barn kultur
direktsänt rakt in i klassrummet. De fick bla spela på egenskapade instrument,
uppleva digitala ”live ” konserter, göra en egen musikvideo och göra ”techno
slöjd ” tillsammans med professionella kulturaktörer.

Bidragsdax! Den 25 februari var det deadline för ansökan om verksamhetsbidrag för ungdomsverksamhet, bidrag
till pensionärsorganisationerna, lokalbidrag samt städbidrag. Sedan årsskiftet tar vi även emot löpande
ansökningar om arrangörsbidrag samt verksamhetsbidrag för föreningar med social verksamhet vilket innebär att
vi har lagt en hel del tid på att hjälpa föreningar med ansökningsprocessen och på att hantera inkomna
ansökningar. 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.
Nu är våren här –vi har börjat göra extrarundor på Trelleborgen
för att förbereda utemiljön inför säsongen. Vi hjälper även
Serviceenheten med visst snickeriarbete på nya ridanläggningen
Brosjödal.

Vi har förberett för en digital tränings/föreningslokal på Söderslättshallen. Här ska t ex karate-, gymnastik- och
dansledare kunna ha sina pass och se deltagarna (som tränar hemifrån) på en skärm.
Vi vill också hjälpa föreningarna att kunna genomföra sina årsmöten eller andra sammankomster på samma sätt,
med vårt stöd och våra digitala hjälpmedel.
Våra två medarbetare som var utlånade till fastighetsavdelningen i två månader har nu återgått till våra enheter.
Fastighetsavdelningen har varit mycket tacksamma för stöttningen som vi bidrog med.
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.
•
Premiär för streaming av KF helt digitalt 25/1. 1115 visningar.
•
Övriga två KF = ca 650 visningar
•
Streaming av utbildning ang revision.
•
Streaming av ledardagen. Ca 150 samtida tittare.
•
Streaming av Arbetsmarknadsförvaltningens utbildningsdag. Ca 100
samtida tittare.
•
Konsert: Toner och tankar på Förintelsens dag har i nuläget 320
visningar
•
Konsert: Amore – kärlekens sånger har i nuläget 400 visningar
Mycket intressant just nu är de olika projekten som vi samverkar kring. Det är UKM – Ung kultur Möts – ett årligt
återkommande kulturprojekt som i år sker digitalt. Den lokala uttagningen kommer vi att hjälpa de olika akterna
att filma och skicka till den regionala uttagningen som i år sker i Höör. Därefter skickas akter vidare till en
nationell uttagning. I år har vi fått frågan om vi från Trelleborg vill hjälpa Höör med att filma och streama
projektet. Vi börjar bli kända för att vi har duktiga medarbetare som gör bra streaming och bra ljud och
bildinspelningar! Vi tänker oss även att ansöka att få sköta den nationella slututtagningen för kommande år.
Ett annat spännande projekt är att vi fått frågan att medverka kring utsmyckning av den stora JÄTTEVÄGGEN på
gamla DUX. Här ska kommunen anlägga en ställplats för husbilar och andra. Vi kommer att se till att den 60 meter
långa och 10 meter höga väggen får en häftig utformning, i samverkan tillsammans med museet, kulturskolan,
ungdomsenheten och Streetcorner! Detta projekt kommer igång senare i vår.
Snart är det sommar igen och vi har börjat förbereda för en spännande sommar med SOMMARHÄNG i
Stadsparken. Vi följer utvecklingen när det gäller smittspridning och jobbar med det i åtanke. Målet är att
ungdomsgårdarna, allmänkulturen, museerna och kulturskolan samverkar för att skapa ett helt fantastisk
sommarlov för alla trelleborgare i år.
Ett stort teater- och filmprojekt tillsammans med museet och den världskände trelleborgsbon Jan Troell är också
på gång till sommaren, även det i stadsparken.
Med vänlig hälsning
Annika Eriksdotter med medarbetare
Martin Wedin Hansson med medarbetare
#Stolthet och glädje
Kansliavdelningen Kultur- och fritidsförvaltningen

