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2021-02-17 

Kultur- och fritidsnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 12 
 
Rapport Kulturskolan 
2021/1 
 
Sammanfattning 
Chefen för kulturskolan rapporterar skriftligen och muntligen. 
 
Inga nya KIA rapporter. 
 
Kulturskolan undervisar digitalt i alla ämnen. 
Sveriges radio blev väldigt intresserade av dramaundervisningens arbete med 
radioteater, och pedagog har kontakt med SR som vill göra ett reportage när arbetet har 
kommit en bit på väg. 
 
Lärarna håller just nu på med att spela in två ensemble-stycken, ”Sommaren är kort” 
och en irländsk låt, ”Wind in the barley”. De olika lärarna spelar in ”sina stämmor” och 
skriver ut noter som kommer att distribueras till alla elever som klarar av respektive 
svårighetsgrad. 
 
Pedagog har spelat in en video med en egen låt med sång och rörelser som är för 
åldrarna 8-9 år. Den har han skickat som en hälsning från kulturskolan till Norra 
Lyckans elever för att respektive klasslärare ska kunna sjunga med sina klasser och 
göra rörelserna till videon. 
 
Pedagog har också börja spela in digitala inspelade lektioner i en ny Ukulele-kurs. När 
han arbetade som musiklärare på Norra Lyckan och hade introducerat Ukulele där i 
klassundervisningen, kom flera förfrågningar från föräldrar att de önskade att 
kulturskolan skulle börja erbjuda Ukulele-undervisning i grupp. Nu kommer en uppstart 
att erbjudas med inspelade lektioner som man kommer att kunna anmäla sig till och få 
ta del av digitalt på kulturskolan. 
 
Pedagog har, förutom arbetet med sina digitala lektioner till den ordinarie 
undervisningen, arbetat med marknadsföringsvideor för drama och dans som vi 
kommer att lansera i maj inför höstterminen. 
 
Chefen för kulturskolan håller på att redigera en ”behind the sceens – film” från 
inspelningen av en professionell musikvideo, för att marknadsföra alla kulturskolans 
ämnen, eftersom man använder alla kulturskolans ämnen när man gör en musikvideo. 
Musik, sång, dans, bild, drama och film. I filmen berättar vi om detta och vänder oss till 
alla som vill börja på olika ämnen i Perstorps kulturskola. Den kommer också att 
skickas ut via olika kanaler under maj månad, för att ge positiv ny kraft inför 
höstterminen. 
 
Regionalt har en samordningstjänst skapats som alla kulturskolor i Skåne är med och 
betalar till, efter storlek på kommun. Den personen kommer att arbeta med 
gemensamma projekt för kulturskolorna i Skåne. 
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2021-02-17 

Kultur- och fritidsnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

Där kommer den digitala undervisningen bli stommen för att lätt kunna samarbeta och 
nå elever och lärare från alla kommuner runt om i Skåne. 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar, 
 
Att notera informationen 
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Sammanträdesdatum 
2021-02-17 

Kultur- och fritidsnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 13 
 
Rapport Ugglebadet 
2021/2 
 
Sammanfattning 
Badföreståndare rapporterar skriftligen och muntligen. 
 
Ugglebadet har haft öppet för ungdomar upp till 15 år t.o.m. den 8/2. Efter detta datum 
har det utökats till 19 år. 
Skolverksamheten fortgår som vanligt. 
En förhoppning är att vi kan öppna upp för en del besökare till att börja med. Vi har 
förberett för att det kan ske med att man bokar sig på vår hemsida. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar, 
 
Att notera informationen 
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Kultur- och fritidsnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 14 
 
Rapport allmänkultur och bibliotek 
2021/3 
 
Sammanfattning 
Kultur- och bibliotekschefen rapporterar skriftligen och muntligen. 
 
Från den 25 januari har biblioteket öppet mellan 10-16 vardagar. Obemannat öppet är 
stängt. Det är korta besök som gäller och under sportlovet har vi inga gruppaktiviteter 
för barnen utan delar ut pyssel/odlingskassar att ta med hem. 
 
Familjen Helsingborgs kultur har blivit beviljad ett bidrag för att ordna med 
Kultursommarkort samt Rampljus. Syftet är att lyfta olika aktiviteter och sevärdheter i 
vår del av Skåne. Administreras mestadels av Helsingborg. 
 
Framtida arrangemang såsom Valborg får planeras med stor försiktighet eller ställas in 
då vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 
 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar, 
 
Att notera informationen 
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§ 15 
 
Rapport Fritidssektorn 
2021/4 
 
Sammanfattning 
Fritidschefen rapporterar skriftligen och muntligen. 
Efter Regeringens och Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer öppnar Perstorps 
kommun ytterligare upp viss verksamhet fr o m 8 februari 
Ugglebadet/Hälsotek: 
• Badet öppet för simkunniga mellan-, högstadie- och gymnasieungdomar (födda 2002 
och senare). 
• Stängt för övriga åldrar 
• Hälsoteket stängt för alla åldrar 
 
Perstorps kommunala idrottsanläggningar: 
• Öppna för föreningsledd ungdomsverksamhet (födda 2002 och senare). Föreningen 
ansvarar för att de allmänna råden för minskad smittspridning efterföljs. Respektive 
förbunds regler gäller. 
• Stängt för övriga åldrar 
 
Fritidsgården: 
• Öppet för mellan-, högstadie- och gymnasieungdomar (Obs! Åldersgräns 18 år). 
• Öppet för mellanstadieungdomar mellan klockan 13-18. 
• Öppet för högstadie- och gymnasieungdomar mellan klockan 18-stängning. 
 
Övrigt 
Uggledammens is är plogad och spolad och det har varit många skridskoåkande 
besökare på isen. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar, 
 
Att notera informationen 
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§ 22 
 
Medarbetarenkät 2020 
 
 
Sammanfattning 
Förvaltningschef Åke Svensson föredrar muntligen Medarbetarenkät 2020 för kultur- och 
fritidsnämndens verksamhetsområde. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar, 
 
Att notera information 
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Sammanträdesdatum 
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Kultur- och fritidsnämnden  
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§ 16 
 
Anmälningsärende, Arbetsmiljö 
2021/5 
 
Sammanfattning 
Inget ärende föreligger. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar, 
 
Att notera informationen 
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Sammanträdesdatum 
2021-02-17 

Kultur- och fritidsnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 17 
 
Delgivningar 
2021/6 
 
Sammanfattning 
Inga delgivningar föreligger. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar, 
 
Att notera informationen 
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Sammanträdesdatum 
2021-02-17 

Kultur- och fritidsnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 18 
 
Delegering 
2021/7 
 
Sammanfattning 

a.) Kultur- och bibliotekschef har inkommit med beslut enligt delegation: 2020-12-14 
 

 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar, 
 
Att notera informationen 
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Sammanträdesdatum 
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Kultur- och fritidsnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 19 
 
Renovering av bubbelpoolen på Ugglebadet 
2021/9 
 
Sammanfattning 
Ugglebadet har en bubbelpool som är 20 år gammal och nu är i behov av att renoveras 
eller bytas ut. När den förnyas finns önskan att förändra dess utseende en hel del. 
Förslag finns att slå hål i väggen och flytta ut bubbelpoolen med glas runtom. I 
utrymmet där bubbelpoolen står i dag finns förslag att sätta en kallvattentunna.  
Med anledning av ovan angiven åtgärd för bubbelpoolen, till och ombyggnation samt 
kallbadstunna behöver medel reserveras i kommunens kommande investeringsbudget. 
Det kommer att bli ett lyft för både besökare och kommunens invånare. 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar, 
 
att ställa sig positiv till renovering, ombyggnad, tillbyggnad och utvecklingen av 
bubbelpoolsdelen, med tillhörande kallvattenstunna 
 
att överlämna förslaget till Kommunstyrelsen för kostnadsberäkning och beakta 
investeringsbehov i kommande budgetarbete, samt  
 
att förvaltningen återrapporterar till nämnden när rapporten är klar gällande tillsynen 
som Tekniska förvaltningen har utfört på Uggebadet 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef

12



 

 

 
 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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§ 20 
 
Bokslut 2020 
2021/11 
 
Sammanfattning 

 
Kultur och fritidsnämnden visar ett positivt utfall på 390 tkr för helåret 2020. Det har 
varit ett extraordinärt år där verksamheterna brottats med situationer som aldrig tidigare 
upplevts. Det har stundom sett mycket dystert ut där intäkter lyst med sin frånvaro och 
där sjukfrånvaron ökat oroväckande mer än väntat men där sedan kompensationer har 
kommit som nästintill fullkompenserat för all sjukfrånvaro.  
Lönerevisionen kompenserades retroaktivt och påverkar intäktsutfallet positivt med 
248tkr för kultur och fritidsnämndensverksamheter. Intäktsbortfall har funnits under 
året och för verksamheter som tvingats stänga ner helt från november då pandemin slog 
till kraftfullt i Skåne. 
 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar, 
 
Att godkänna årsredovisningen 2020 för Kultur och fritidsnämnden 
 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomichef 
Kommunstyrelse
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§ 21 
 
Trygghet 2021 
2021/12 
 
Ordförandemissiv, Trygghet 2021 
 
I Perstorps kommun är det en självklarhet att alla invånare ska känna en trygghet i sin 
vardag. Den politiska majoriteten ämnar i arbetet med Trygghet 2021 anlägga ett 
helhetsperspektiv, så att samtliga delar av kommunen blir delaktiga i arbetet att skapa 
ett tryggare Perstorp. Verksamheten inom kultur- och fritidsförvaltningen utgör ett 
dynamiskt och meningsfullt inslag i invånarnas vardag, unga såväl som äldre. Många 
gånger är möjligheten till olika meningsfulla aktiviteter på fritiden avgörande för 
människor att kunna leva ett gott och hälsosamt liv. Barn- och ungdomar finner goda 
och vettiga sysselsättningar, där de odlar kontakter och vänskap med andra. På så sätt 
bygger människor broar mellan varandra och förståelse och tolerans präglar deras 
förhållanden istället för misstro och likgiltighet. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar, 
 
Att ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på hur 
verksamheterna inom förvaltningen kan arbeta för att nå ett tryggare Perstorp, med 
åtgärder på kort sikt och lång sikt samt inkludera föreningarna i Perstorps kommun, 
samt 
 
Att kultur- och fritidsförvaltningen återrapporterar på kultur- och fritidsnämndens 
möte i september 2021. 
 
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschef
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