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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-05-13 

Kultur- och fritidsnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 25 
 
Rapport Kulturskolan 
2020/1 
 
Sammanfattning 
Kulturskolechef Gunilla Rönnberg rapporterar från Kulturskolan. 
Inga nya KIA rapporter. 
Instrumental, film, musikal och bildelever kommer att få alla utlovade lektioner 
vårterminen 2020. 
Dans, drama och fredagskul kommer inte att få sina sista 4 lektioner på vårterminen. 
Dans/dramaläraren har gjort en serie lektionsfilmer i dans och drama på sin Youtube-
kanal som eleverna får länkarna till.  
Pga sjukdom bland lärarna blev instrumentdemonstrations-konserten framflyttad till 
slutet av mars, för att till sist ställas in, då vi, som de flesta kulturskolor i landet, började 
ställa in alla föreställningar vid den tidpunkten. Vi hade dessutom inte några lediga 
platser att erbjuda på instrumentalkurserna. 
Bildämnet har en väldigt fin utställning i skyltfönstren mot torget mellan 
kommunhusets ingång och apoteket under april-maj.  
Som alternativ till föreställningar har musikalgruppen gjort en filminspelning på 
Youtube från vårens musikal. 
Som alternativ till vårkonsert spelar alla lärare in ett stycke var av de elever som får och 
vill vara med på film. Sedan kommer Emil Nerstrand att editera en vårkonsertfilm som 
läggs ut på kulturskolans hemsida.  
Filmelevernas filmer kommer också att läggas ut på kulturskolans hemsida vid 
terminens slut. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar, 
 
att tacka för informationen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-05-13 

Kultur- och fritidsnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 26 
 
Rapport Ugglebadet 
2020/2 
 
Sammanfattning 
Badföreståndare Thomas Lindqvist rapporterar från Ugglebadet. 
Eftersom vi har Corona – 19 pandemin i världen har detta inneburit att badet har en 
minskning upp till 80 % på antalet besökande. 
Vi har därför så smått påbörjat städning m.m. för utomhussäsongen. 
Utebadet kommer att få en del nya grejer därute såsom nya linor, pingisbord och 
vattenpolomål. 
 
Ugglebadet kommer också att införa nya rutiner i samband med kioskbesök m.m. på grund av 
viruset. 
Städningen har inte heller blivit optimal. Det har införts nya rutiner och vi vet fortfarande inte 
var våra 23 % tagit vägen. 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar, 
 
att tacka för informationen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-05-13 

Kultur- och fritidsnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 27 
 
Rapport allmänkultur och bibliotek 
2020/3 
 
Sammanfattning 
Kultur- och bibliotekschef Annica Sankilampi rapporterar från allmän kultur och 
bibliotek. 
Förändrade öppettider på biblioteket. Personal var sjuka under olika perioder mellan 
v.12-14 vilket bidrog till minskat öppethållande under april. Under rådande 
omständigheter beslutade vi att fortsätter med ”sommartider” även under maj. Inga 
lördagar och öppet till 17.00. Öppnare bibliotek från kl.17.00-22.00. 
 
Inställda arrangemang. Både kulturgarantins föreställningar och vårens inplanerade 
arrangemang slopades helt efter 21 mars. De flesta har kunnat flyttas till hösten medan 
några har ersatts för inställda gage. Valborg och nationaldagsfirandet ställs in. 
 
Riskbedömning har gjorts på biblioteket om hur vi kan minska smittspridning. Vi hjälper 
inte besökare vid publika datorerna om vi inte kan hålla avstånd. Fri hemleverans av 
böcker till 70+.  
Information på olika språk finns om hur man undviker smitta. Personalen utökar 
städningen av ytor vid datorer och disk. 
 
Besöksantalet har minskat markant i jämförelse med månaderna mars och april 2019, 
med ca 
35%, likaså utlån av fysiska böcker med 30%.  
E-boklånen har däremot ökat för biblioteken i familjen Helsingborg med 17,5%. 
 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar, 
 
att tacka för informationen 
 
 

5



 

 

 
 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-05-13 

Kultur- och fritidsnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 28 
 
Rapport Fritidsektorn 
2020/4 
 
Sammanfattning 
Fritidsgården 
Fritidsgårdens nya lokaler på Blåbärsstigen beräknas stå klara den 15 maj, då även 
slutbesiktning sker. 
Flytten påbörjas omgående om/när lokalen är godkänd, och själva flytten beräknas ta 
c:a 10 arbetsdagar. 
Lägesrapport Corona 
Coronapandemin gör det besvärligt för många verksamheter, och även föreningslivet 
har blivit hårt drabbat med inställda träningar, matcher, tävlingar, cuper och inte minst 
alla föreningsevenemang med kulturaktiviteter. 
Föreningarna tappar på grund av detta en hel del intäkter som man budgeterat med. 
För att få en uppfattning om hur kommunens föreningar klarar sin verksamhet och 
ekonomi i denna pressade situation, kommer det under maj/juni att skickas en enklare 
enkät till föreningarna som vi uppmanar att de svarar på. 
Turistbyrån har tappat c:a 90% av sina besökare. 
Fritidsgården har tappat c:a 50% av sina besökare. 
Perstorpsdagarna kommer att ställas in då det inte går att planera och boka artister under 
rådande situation, eventuellt kan några barnaktiviteter genomföras om myndigheterna 
lättar på nuvarande restriktioner. 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar, 
 
att tacka för informationen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-05-13 

Kultur- och fritidsnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 29 
 
Anmälningsärende 
2020/5 
 
Sammanfattning 
a) Arbetsmiljörapport KIA-Kommunernas informationssystem om arbetsmiljö: 2020-23 
b) Journal skyddsrond Bibliotek, 2020-04-27 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar, 
 
att notera informationen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-05-13 

Kultur- och fritidsnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 30 
 
Delgivningar 
2020/6 
 
Sammanfattning 
a) Kommunfullmäktige 2020-04-01 § 33, Äskande gällande ny lokal 

fritidsgårdsverksamheten 2019/166 
b) Kommunfullmäktige 2020-03-25 § 23, Perstorps kommuns tvärsektoriella arbete mot 

segregation och för folkhälsa och inkludering 2020/64 
c) Kommunfullmäktige 2020-03-25 § 32, Revidering av biblioteksplan 2020/52 
d) Kommunfullmäktige 2020-02-26 § 17, Riktlinjer för Intern kontroll 2020/9 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar, 
 
att notera informationen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-05-13 

Kultur- och fritidsnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 31 
 
Delegering 
2020/7 
 
Sammanfattning 
a) Delegationsbeslut Fritidschef 2019.09.23-2020.04.28 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar, 
 
att notera informationen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-05-13 

Kultur- och fritidsnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 32 
 
Ekonomisk rapport med budgetprognos 
2020/8 
 
Sammanfattning 
Den ekonomiska rapporten avseende kultur- och fritidsnämnden visar på ett 
prognostiserat balanserat årsresultat. Minskade intäkter för friskvårdskort och 
Coronavirus har såhär långt kunnat kompenseras med minskade personalkostnader för 
Ugglebadet. Kulturskolan planerar utökad verksamhet inför hösten 2020 i linje med 
budgeterat. Fritidsgården har fått utökad budget 2020 och är på väg in i nya lokaler med 
nya möjligheter till sommar öppet och en utökad personalstyrka inför hösten 2020. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar, 
 
att notera informationen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-05-13 

Kultur- och fritidsnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 33 
 
Studieförbundsansökan 
2020/18 
 
Sammanfattning 
2020 är andra året som Perstorp följer det regelverk som togs i nämnden 2018-09-24. 
Svalöv och Perstorp är de kommuner i familjen Helsingborg som valt att använda det 
gemensamma regelverket för verksamhetsbidrag. Bidraget består av två delar där det 
ena, grundbidraget, utgör 2/3 av kommunen avsatta medel för studieförbunden där 
tilldelningen sker proportionerligt mellan sökande förbund baserat på antal 
studiegruppstimmar som bedrivits under föregående år.  
 
Aktivitetsbidrag utgör 1/3 av verksamhetsbidraget till studieförbund vilket i Perstorp 
uppgår till 50 000 kr. Denna del baseras på studieförbundens planerade verksamhet 
skild från studiecirklar under kommande verksamhetsåret. Ansökan inlämnas senast 1 
april och beslut om medel avgörs av ansvarig nämnd i respektive kommun, för Perstorp 
del kultur- och fritidsnämnden. 
 
Till förvaltningen har inkommit två ansökningar för nämnden att ta ställning till, 
bifogas. 
ABF Skåne Nordost samt en gemensam ansökan från studieförbund som är aktiva eller 
planerar vara aktiva i kommunen under kommande år (Studieförbundet Vuxenskolan, 
Kulturens bildningsverksamhet, Ibn Rushd och Folkuniversitetet). 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade att hantera ärendet som fem separata ansökningar. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar, 
 
 

 
att bevilja ABF Skåne Nordost 25000 kr 
 
att bevilja Kulturens Bildningsverksamhet 9000 kr 
 
att bevilja Studieförbundet Vuxenskolan 7000 kr 
 
att bevilja Folkuniversitetet 8000 kr, samt  
 
att avslå Ibn Rushd ansökan om aktivitetsbidrag 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Kultur- och bibliotekschef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-05-13 

Kultur- och fritidsnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 34 
 
Kulturpris 2020 
2020/15 
 
Sammanfattning 
Perstorps kommuns kulturpris är avsett att såsom belöning och uppmuntran utdelas till 
inom kommunen boende person/er eller förening med annan särskild anknytning till 
kommunen, verksamma inom litteratur, musik, bildkonst, teater, dans, konsthantverk 
eller annan kulturell verksamhet. Kulturpriset kan fördelas på flera personer och utdelas 
till samma person högst två gånger. 
Uppvaktning brukar ske på nationaldagen men på grund av rådande omständigheter 
(Covid-19-coronavirus) delas priserna ut vid ett senare tillfälle. 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar, 
 
att delegera till ordförande att besluta i ärendet 
 
 

12



 

 

 
 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-05-13 

Kultur- och fritidsnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 35 
 
Eldsjälspris 2020 
2020/16 
 
Sammanfattning 
Perstorps kommuns Eldsjälspris är avsett att såsom belöning och uppmuntran utdelas 
till person verksam inom kommunens föreningsliv för insatser och engagemang utöver 
det vanliga. Eldsjälspriset kan fördelas på flera personer och utdelas till samma person 
högst två gånger. 
Uppvaktning brukar ske på nationaldagen men på grund av rådande omständigheter 
(Covid-19-coronavirus) delas priserna ut vid ett senare tillfälle. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar, 
 
att delegera till ordförande att besluta i ärendet 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-05-13 

Kultur- och fritidsnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 36 
 
Prestationspris 2020 för prestationer utförda 2019 
2020/17 
 
Sammanfattning 
Perstorps kommuns Prestationspris är avsett att uppmärksamma personer, föreningar 
eller lag med anknytning till Perstorps kommun. Personen, föreningen eller laget skall 
ha utfört en framstående kulturell- eller idrottsligprestation och ha anknytning till 
kommunen. 
Prestationspriset utdelas för prestation föregående år och utdelas årligen. 
Prestationspriset kan fördelas på flera personer och utdelas till samma person/förening 
högst två gånger, vilket kan kringgås vid speciella tillfällen. 
Uppvaktning brukar ske på nationaldagen men på grund av rådande omständigheter 
(Covid-19-coronavirus) delas priserna ut vid ett senare tillfälle. 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar, 
 
att delegera till ordförande att besluta i ärendet 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-05-13 

Kultur- och fritidsnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 37 
 
Sommarsäsongskort barn 2020 
2020/21 
 
Sammanfattning 
Förvaltningschef Åke Svensson redogör i ärendet. 
Perstorps kommun har under de senaste åren erhållit ett statligt bidrag att användas för 
sommaraktiviteter för barn och ungdomar i kommunen. Bidraget har bland annat bekostat 
fri entré till Ugglebadet för kommunens barn i åldern 6 till 16 år. 
Det statliga bidraget har upphört men det är fortfarande möjligt att erbjuda barn i 
grundskoleåldern fri entré till badet.  
Den totala kostnaden är svår att beräkna. Man måste uppskatta intäktsbortfallet från de 
barn som annars hade löst entré och vi har ingen statistik att förlita oss på eftersom alla 
Perstorps barn i aktuell ålder haft fri entré de senaste åren.  
Den maximala kostnaden uppkommer om man antar att samtliga barn hade haft för avsikt 
att köpa säsongskort till ett pris av 170 kr. Den summan uppgår då till ca 165 tkr.  
 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar, 
 
att erbjuda samtliga barn födda 2004 till 2013 och folkbokförda i Perstorps kommun fri 
entré till Ugglebadet sommaren 2020. 
 
 
Beslutet skickas till 
Badföreståndare 
Ugglebadet 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-05-13 

Kultur- och fritidsnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 38 
 
Ordförandemissiv, Fritidsbanken 
2020/22 
 
Sammanfattning 
Fritidschef Magnus Almström redogör i ärendet. 
Idrotten är en källa till stor glädje och livslångt lärande för många människor. Den 
skapar samtidigt förutsättningar för att fler ska kunna leva friskare liv högre upp i 
åldrarna. Därför är det oroande att barn och unga i större utsträckning än tidigare slutar 
eller aldrig börjar idrotta. Majoriteten i Perstorp vill att alla barn och unga i Perstorp ska 
få chansen att hitta glädjen med idrott, och därigenom främja inkludering och 
jämställdhet bland kommunens barn och ungdomar. Ett sätt att göra det här är att 
erbjuda alla barn och ungdomar möjligheter till träning och lekfullt deltagande där alla 
ges samma möjlighet till lek. Målet är att alla barn ska känna sig trygga inom idrotten, 
deltagandet, utövandet och gemenskapen är större än själva prestationen. 
Tyvärr är det idag inte alltför ovanligt att barn och unga begränsas i sitt utövande 
relaterat till ekonomiska faktorer. Utrustning för att utöva idrott kan vara kostsam och 
det kan avskräcka vissa unga från att deltaga i diverse aktiviteter. Vidare är det inte 
ovanligt att unga börjar med någon idrott för att sedan avsluta den på grund av tappat 
intresse eller dylikt. Då är det all idé att den utrustningen som inte längre används kan 
komma andra till gagn. 
Fritidsbanken bygger på en modell som förenar social, ekonomisk och miljömässig 
hållbarhet. Fritidsbankens koncept att samla in, förvara och avgiftsfritt låna ut sport- 
och fritidsartiklar, ungefär som ett bibliotek hjälper barn och unga att deltaga i olika 
idrotter och aktiviteter. Genom fritidsbanken har barn, unga och vuxna getts möjlighet 
att prova på sport- och fritidsverksamhet som annars inte varit möjligt. Fritidsbanken 
sätter fokus på aktivitet och miljö, två viktiga områden. Deras verksamhet möjliggör att 
fler inspireras till ett liv i rörelse på ett hållbart och ekonomiskt sätt. Här blir inte 
utrustningen ett hinder – utan istället öppnar Fritidsbanken upp dörrar för att många fler 
kan mötas på lika villkor. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar, 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för Fritidsbanken att etablera 
verksamhet i Perstorps kommun och rapportera tillbaka till nämnden på Kultur- och 
fritidsnämndens möte 26 augusti. 
 
 
Beslutet skickas till 
Kultur- och fritidsförvaltningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-05-13 

Kultur- och fritidsnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 39 
 
Internkontrollplan 2020 
2020/20 
 
Sammanfattning 
Förvaltningschef Åke Svensson redogör i ärendet. 
Med anledning av Corona-pandemin som råder har det befarats att Kultur- och 
fritidsnämnden kan få svårt att nå målen vad gäller den interna kontrollen 2020. 
Nämnden beslutade 2020-01-29 att anta följande granskningsobjekt i den interna 
kontrollplanen för 2020: 
 

 Kontroll av att beslut i nämnd verkställs inom föreskriven tid. 
 Kontroll av simkunnighet efter stödsimskola. 
 Kontroll av olyckor och incidenter vid Ugglebadet, fritidsgården, kulturskolan 

och biblioteket. 
 

Förvaltningens bedömning är att inget av granskningsobjektens målsättningar påverkas 
av den rådande pandemin. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar, 
 
att tacka för informationen 
 
 
Beslutet skickas till 
Revisionen i Perstorps kommun
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