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KFN 2021/19
Verksamhetsrapport

Verksamhetsrapport för september 2021
Träffpunkt Trelleborg hade nystartsträff/invigning den 15 september med både politikerna, gäster och press.
Lokalinventering pågår både på TT och på TA för att skapa boknings- och faktureringsmöjligheter.
Träffpunkten Anderslöv Gröningen (TA) saknar krögare till sin caféverksamhet! Vi har kontaktat LSS för att höra om
de är intresserade att driva viss verksamhet där.
Hyresvärden har inkommit med underhållsplan för Träffpunkt Trelleborg (TT) – vi kommer att få renoveringar med
start vecka 45. Vi är mycket glada för detta och kommer naturligtvis behöva anpassa verksamheten under tiden.
•Haft en del nya föreningar och körer som tittat på lokaler för att eventuellt hyra till sina möten och aktiviteter.
•Musikbingo med Rickard Harletun på Träffpunkt Anderslöv •Besök av kulturgarantin på båda Träffpunkterna
•Seniorshop har varit Träffpunkt Anderslöv
•Fått nya volontärer till Träffpunkt Trelleborg som b.la gör att vi startar upp ny aktivitet nästa månad.
Filmverkstan
Vid 18 dagar/tillfällen har ca 25 klasser, samtliga i årskurs 9, besökt Trelleborgs museum och Filmverksta’n. Totalt
ca 500 (!) elever! Eleverna har sett utställningen om Jan Troell, lyssnat på oss filmpedagoger i 30min där vi går
igenom lite filmhistoria, dramaturgi och filmteknik. Därefter har eleverna 30 min på sig att spela in material till en
film och sedan redigera det i 30 min. Slutligen så ser vi allas filmer i Bian och analyserar dem. Har varit väldigt
givande för eleverna.
Det har märkts att de haft roligt och det har dessutom resulterat i att 11 elever anmält sig till Filmverkstans
torsdagsträffar med start nu i Oktober. Mer om det kommer i nästa månadsrapport.
•Skrivit manus till VA:s krisberedskapsfilm. Inspelningen skedde i fredags, 1:e Oktober, så mer om det i nästa
månadsrapport. Streamat ledardagen från Heatex •Streamat KF från Parken och likaså •Skypat KS sammanträdet
därifrån.
Rekordkul på sommarlovet
Rekordmånga deltagartillfällen registrerades på Trelleborgs kommuns sommarlovsprogram med fokus på
utomhusaktiviteter! Sommarlovskul uppskattades speciellt av de barnfamiljer och ungdomar som inte har haft
möjlighet att resa någonstans.
16 000 deltagartillfällen på sommarlovskul
Trelleborgs kommun satsar 700 000 kronor, via statligt bidrag, på smittsäkra och avgiftsfria lovaktiviteter för barn
och unga i åldersgruppen 6-15 år under 2021. Fler än 16 000 deltagartillfällen registrerades på årets
sommarlovsaktiviteter. Av 16 099 aktiva barn och ungdomar var 8 152 flickor och 7 947 pojkar. På årets stora
satsning SommarHÄNG i Stadsparken och på Stortorget registrerades fler än 13 000 deltagartillfällen på
Ungdomsenhetens aktiviteter med beachvolleyboll- och handbollsplan, bokhörna med Biblioteket, målning med
Muséet, cirkus med Kulturskolan, utlåning av bollar och spel via Fritidsbanken Pep Up, lekar och
föreningsaktiviteter.Till Trelleborgens vikingar och riddare kom 1 400 deltagare och 1 600 deltagare var med på
föreningsaktiviteter, drumbeat, fotboll, hoppborgar, gymnastik, rugby, padel, simskola, thaiboxning, teater och
vattenverkstad. Dessutom medverkade totalt 59 sommarjobbande ungdomar på SommarHÄNG och
sommardagläger.
Kulturgarantierna
Kulturgarantin inom äldreomsorgen fick genom samverkan med socialnämnden ett bidrag som kommer att
användas för en extra musikturné till alla särskilda boenden, samt till tre besök av allsångståget till allmänheten.
Utöver detta har vi bokat in två olika turnéer i höstens och vinterns program till kultur i äldreomsorgen.
Vi är med i styrgruppen för Skånska nätverket för kultur i äldreomsorgen. Styrgruppen var inbjuden att föredra om
nätverkets verksamhet och Trelleborgs kulturgaranti vid Region Skånes målsamverkansmöte för skånska
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kulturchefer och kulturpolitiker den 5 oktober. Många kommuner visade starkt intresse och kommer att bjudas in
till presentation av vår verksamhet, wow så kul!
Föreningsbidrag – Parallellt med övriga inkomna bidragsansökningar har förvaltningen i enlighet med de stödpaket
som tagits fram för föreningslivet hanterat inkomna ansökningar om kompensationsstöd och omställningsstöd.
Utbildning i barnkonventionen
Sedan i våras erbjuds kultur-och fritidsförvaltningens enheter en föreläsning om barnkonventionen, med fokus på:
 Fakta om barnkonventionen
 Barnkonventionens grundläggande principer
 Genomgång av artiklar
 Att implementera barnkonventionen i sin verksamhet
Tryggare Trelleborg
Tryggare Trelleborg har nu dragit igång. Arbetet syftar till att skapa ett tryggt och säkert samhälle med extra fokus
på barn och ungas uppväxtvillkor och utvecklingsmöjligheter. Samtliga förvaltningar och Polisen ska tillsammans
arbeta utifrån både kortsiktiga och långsiktiga mål, där fullmäktiges inriktningsmål är utgångspunkten.
Arbetet i Tryggare Trelleborg fördjupas i sex fokusområden:
 Barn och ungas delaktighet
 Individen i fokus
 Meningsfull fritid
 Brottsförebyggande/ANDTS
 Bo tryggt
 Våld i nära relationer
Kultur- och fritidsförvaltningen är ansvarig för fokusområde Meningsfull fritid. Här prioriteras bland annat
föreningars delaktighet i det lokala trygghets- och säkerhetsarbetet, exempelvis nattvandring. Vidare ska en
strategi tas fram angående motorburen ungdom, i syfte att komma tillrätta med buskörningar och
ordningsstörningar. Därtill utökad samverkan med föreningsliv och trossamfund, bland annat i syfte att fånga upp
extremism. Mer om Tryggare Trelleborg här: Gemensamma krafter skapar ett tryggare Trelleborg - Trelleborgs
kommun
Kansliavdelningen, serviceenheten och fotbollsföreningarna håller daglig kontakt för att försöka få
naturgräsplanerna att hålla så länge som möjligt. Många fotbollsmatcher som skulle ha spelats i våras har blivit
framskjutna till hösten vilket gör att seriespelet går på övertid och håller på långt in i november. Vi har även haft
stora mängder nederbörd som gjort naturgräsplanerna tillfälligt obrukbara och det krävs snabba justeringar i sista
sekund för att få ihop träningstider till alla lag varje kväll utan att förstöra planerna. Här visar förvaltningen och
föreningarna verkligen på god dialog, gott samarbete och flexibilitet.
Nyheter från Fritidsbanken
Som en del av förvaltningens digitala handlingsplaner blir nu Fritidsbankens utlåningssystem digitalt. Alla som lånar
får när allt är klart en bekräftelse via sms och även en påminnelse när det är dags att återlämna lånad utrustning.
Lagerlistor och statistik finns i systemet. Vi tackar vår PRAO- elev som har arbetat flitigt med att fotografera och
registrera in artiklar!
Tack även till LSS Servicegrupp som flyttar Fritidsbankens vinterutrustning till egen lokal. Fritidsbanken Trelleborg
har begränsade möjligheter att ta emot fler skidor och skridskor på grund av platsbrist men vi lämnar gärna vidare
till övriga Fritidsbanker i Skåne.
I anslutning till ishallen på Söderslättshallen finns ett hundratal skridskor och en del hjälmar till snabblån på plats. I
samverkan med Trelleborgs Ishockeyförening slipas skridskorna för att vara i gott skick vid utlåning. På kommande
höstlovsprogram finns kostnadsfritt skridskoåkning för skollediga barn och ungdomar.
PARKEN
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I Parken pågår verksamheten med förnyad kraft, bokningarna har börjat komma in igen men inte som innan
pandemin. Fortfarande önskar många coronasäkra arrangemang och konferenser. Under september har det varit
29 konferenser, en bröllopsfest och en stor publik konsert genom en arrangerande förening. Hep Stars.
Med vänlig hälsning
Annika Eriksdotter med medarbetare
Martin Wedin Hansson med medarbetare
#Stolthet och glädje
Kansliavdelningen Kultur- och fritidsförvaltningen

