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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-10-28 

Kultur- och fritidsnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 50 
 
Rapport Kulturskolan 20-08-10 
2020/1 
 
Sammanfattning 
Kulturskolechef Gunilla Rönnberg redogör för rapporten via länk i Netpublicator. 
Rapport från Kulturskolan, 2020 10 15 
Inga nya KIA rapporter. 
Vi har jobbat intensivt med alla implementeringar i det nya elevsystemet StudyAlong.  
Alla elever som går på skolan har nu gått in och registrerat sig. 
Lärarna och administration har fått utbildning vid flera tillfällen. 
Jag har flera möten i veckan med StudyAlong. 
Det finns en kurskatalog där föräldrar kan gå in och boka sig direkt på lediga platser i 
olika kurser som publicerades 15 oktober. För de kurser där det inte finns lediga platser, 
gör föräldrarna  intresseanmälningar. På det sättet ser vi var efterfrågan är som störst, 
och kan anpassa utbudet inför kommande terminer. 
För att se kurskatalogen: Studyalong.se/perstorp 
I de så kallade iRummen kan lärarna, föräldrar och elever skicka meddelanden till 
varandra, lägga upp videos med läxhjälp, eller visa upp en läxa. 
Redan i november publicerar vi sedan nästa kurskatalog för vårterminen 2021. Då 
kommer vi att kunna erbjuda många fler lediga platser.  
Pga. Covid-19 har skolan tappat ca. 35 placerade elever. Vi hoppas att kunna öka 
antalet placerade elever till vårterminen. 
Då kommer också Emil Nerstrand tillbaka, som nu är föräldraledig under höstterminen. 
Det innebär att vi också kan ta upp film-ämnet igen. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar, 
 
Att notera informationen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-10-28 

Kultur- och fritidsnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 51 
 
Rapport Ugglebadet 
2020/2 
 
Sammanfattning 
Ugglebadet har öppnat upp för inomhussäsongen sedan v. 36. 
Antalet besökare har minskat p.g.a. pandemin. 
Vi har öppnat upp de olika aktiviteterna i verksamheten såsom babysim, minisim, 
simskola m.m. Dock med minskat antal deltagare i grupperna på grund av corona – 
viruset. 
Nytt för terminen är tabata i vattnet. 
Ett annat glädjeämne är att vår hemsida har startat upp. (ugglebadet.se) 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar, 
 
Att notera informationen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-10-28 

Kultur- och fritidsnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 52 
 
Rapport allmänkultur och bibliotek 
2020/3 
 
Sammanfattning 
Kultur- och bibliotekschef Annica Sankilampi redogör för rapporten 
Datainspektionen har beviljat biblioteket kameraövervakning innanför entrén under tiderna 
för Obemannat öppet dvs efter bibliotekets stängning och fram till kl. 22:00.  
 
Verksamheten har så smått kommit igång vad gäller publika arrangemang och aktiviteter mot 
förskola. Kulturgarantin pågår som vanligt men med restriktioner. 
 
Skyddsglas vid disken har satts upp och ett par mindre har investerats för att möjliggöra 
närmare möten med besökare så som teknikhjälpen, på svenska och arabiska, vilket sätter 
igång 23 september. 
 
Personalen hade inspirationsföreläsning med Petra Trobäck om hur vi ska tänka angående 
bibliotekslokalen. Hur kan vi bättre lyfta fram vad biblioteket erbjuder och vad vill besökarna.  
 
Vid ombyggnad av kommunhuset kommer frågan upp om hantering/förvaring av kommunens 
tavlor som nu huserar i kommunhuset. Det är trångt redan som det är i förrådet. 
 
Årets utdelning av kultur- och prestationspris sker i samband med medborgarskapsceremonin 
lördagen 7 november i kulturhuset. På grund av rådande restriktioner från 
Folkhälsomyndigheten ställs medborgarskapsceremonin in. 
 
Nyckeltal för biblioteket halvårsbokslut 2020: 
 
      2019    2020 
Antal lån/dag       128      115 
Antal lån  16 161 15 470 
Antal besök  37 770 27 474 
Besök/dag       298      218 
Besök Öppnare bibliotek   2 734             4 099 
Datorbokningar   3 073   2 353 
 
Siffror som visar på hur pandemin påverkat bibliotekets verksamhet. 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar, 
 
Att notera informationen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-10-28 

Kultur- och fritidsnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 53 
 
Rapport Fritidsektorn 
2020/4 
 
Sammanfattning 
Fritidschef Magnus Almström redogör för rapporten. 
Fritidsgården 
Fritidsgårdssamordnaren har valt att avsluta sin anställning i kommunen.  
Till Fritidsgården kommer det att utannonseras 1,5 tjänst.  
Tillsvidare löser man vakansen med att personal som idag har tjänster på 50-75% går 
upp i tjänstgöringstid. 
Verksamheten i de nya lokalerna fungerar mycket bra och det görs för närvarande en 
satsning på mellanstadieeleverna som tillsammans med sina lärare har bjudits in för 
besök på fritidsgården.  
Fritidsledarna har under en begränsad tid i september fört statistik på antalet besökare, 
med följande besökssnitt… 
Måndag – Fredag  13.00-18:00 34 ungdomar 
Måndag – Torsdag 18.00-21:30 22 ungdomar 
Fredag  18:00-24:00 48 ungdomar 
Lördag  18:00-24:00 61 ungdomar   
Föreningar/Administration 
De flesta föreningsbidrag är utbetalda, dock kvarstår någon ofullständig bidragsansökan 
som kan komma att beviljas och utbetalas inom kort. 
För Ichiban Karate och Perstorps Budoklubb som idag har sin verksamhet i lokaler på 
bottenvåningen i kommunhuset, planeras det för en tillfällig flytt av all verksamhet och 
förslaget just nu är att flytta verksamheten till gymnastiksalen i det nyligen kommunalt 
förvärvade f.d SIS-hemmets lokaler.   Detta gäller under den tid som kommunhuset 
renoveras. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar, 
 
Att notera informationen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-10-28 

Kultur- och fritidsnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 54 
 
Anmälningsärende 
2020/5 
 
Sammanfattning 
Inga anmälningsärenden förekommer. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar, 
 
Att notera informationen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-10-28 

Kultur- och fritidsnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 55 
 
Delgivningar 
2020/6 
 
Sammanfattning 
Inga delgivningar förekommer 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar, 
 
Att notera informationen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-10-28 

Kultur- och fritidsnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 56 
 
Delegering 
2020/7 
 
Sammanfattning 
a.) Kultur- och bibliotekschef har inkommit med beslut enligt delegation: 2020-09-22 
b.) Fritidschef har inkommit med beslut enligt delegation: 2020-10-16 
c.) Förvaltningschef har inkommit med beslut enligt delegation: 2020-10-28 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar, 
 
Att notera informationen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-10-28 

Kultur- och fritidsnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 57 
 
Ekonomisk rapport med budgetprognos 
2020/8 
 
Sammanfattning 
Förvaltningsekonom Ann-Christine Sandell redogör för den ekonomiska rapporten. 
Ekonomiska rapporten för september visar på ett resultat i balans med följande 
omfördelningar. Ugglebadet visar på ett negativt resultat medan kulturskolan, 
fritidsgården och turism väntas lämna överskott och balansera upp. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar, 
 
Att notera informationen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-10-28 

Kultur- och fritidsnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 58 
 
Studieförbundens förutsättningar att vara en samhällsresurs i 
och med Coronakrisen  
2020/23 
 
Sammanfattning 
Kultur- och bibliotekschef Annica Sankilampi informerar kortfattat. 
Studieförbund bedriver verksamhet inom folkbildning och kultur och största delen sker 
genom fysiska möten i form av studiecirklar. Dessa rapporteras in och ligger till grund för det 
kommunala studieförbundsbidraget. 
 
I och med pandemin har denna möjlighet att träffas minskat drastiskt och därmed de siffror 
som redovisas årligen vilket drabbar studieförbunden ekonomiskt. 
 
Studieförbunden har skickat en gemensam skrivelse med en vädjan om att kommunen fattar 
beslut i linje med Folkbildningsrådet, som tog ett motsvarande principbeslut 22 april 2020. 
Deras önskan är, 
 
- Låt stödet till studieförbunden ligga kvar på beslutad nivå i år. Detta gäller såväl generella 

bidrag som stöd till projektverksamheter. 
- Låt inte 2020 års verksamhetsvolymer ligga till grund för fördelning av bidrag till 

studieförbund kommande år. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar, 
 
att utifrån inkommen skrivelse besluta i enlighet med studieförbundens vädjan, samt 
 
att inte låta 2020 års verksamhetsvolym ligga till grund för fördelning av 
studieförbundsbidrag kommande år utan ersättas med 2019 års beräkningar. 
 
 
Beslutet skickas till 
Kultur- och bibliotekschef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-10-28 

Kultur- och fritidsnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 59 
 
Budget 2021 
2020/28 
 
Sammanfattning 
Förvaltningsekonom Ann-Christine Sandell föredrar budget för kultur- och 
fritidsnämnden 2021. 
 
Budgetförslag med kommunbidragsfördelning och investeringsbudget 2021. 
 
Socialdemokraterna deltar inte i beslutet. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar, 
 
Att godkänna upprättat budgetförslag för 2021, samt 
 
Att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för vidare beredning 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomichef
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