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Ekonomisk rapport med budgetprognos
2020/8
Sammanfattning
Ekonomiska rapporten
november visar ett resultat i balans med
Ugglebadet visar ett negativt resultat medan bl.a. kulturskolan,
och turism
och balansera upp.
Kultur- och

beslutar,

att notera informationen

Utdragsbestyrkande

2020-12-09

61

Rapport Kulturskolan 20-08-10
2020/1
Sammanfattning
Chefen
kulturskolan rapporterar skriftligen och muntligen om bland annat:
Det nya elevsystemet StudyAlong har tagits i bruk fullt ut
Ekonomisystemet har integrerats
kurser utlagda i en ny kurskatalog
av kallade iRum
Drama avslutades
veckan med filminspelning
Bildgrupperna avslutades
veckan
Individuell undervisning sker
digitalt och IRL, beroende
och
Ensembleverksamhet ska startas upp digitalt och
ut iRum,
till eleverna och inspelade bakgrunder
ut att eleverna kan
dem
i
och
bland vissa
ha fortsatt
elevplatser pga
Coronapandemin men till
kommer det att satsas att
tidigare volym, och dessutom
med
Kultur- och

beslutar,

att notera informationen

Utdragsbestyrkande

till

till

2020-12-09
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Rapport Ugglebadet
2020/2
Sammanfattning
Badchefen informerar skriftligen och muntligen om bland annat:
Ugglebadet har varit i stort sett
sen den 29/10. Badet har bara
simkunniga ungdomar mellan 10 15
samt
skolbad.
Bubbelpoolen i
skick. En renovering av den kommer att kosta cirka 1
miljon kronor.
Pandemin kommer att
mot badet och dess ekonomi eftersom
under
perioden saknas
Kultur- och

beslutar,

att notera informationen

Utdragsbestyrkande

2020-12-09

63

Rapport

och bibliotek

2020/3
Sammanfattning
Kultur och bibliotekschefen informerar skriftligen och muntligen om bland annat:
Statens
har beviljat medel till Bokstart. En verksamhet som
sig till
barn mellan 0-3 och deras
Detta blir andra
Perstorp som hoppas
fler
med
vad som kunde ske under 2020.
Efter
restriktioner har sittplatser plockats bort som
att
vistas i biblioteket ner
Tidningsrummet har
men
de normala
att sprida ut
under dagen.
Kulturarrangemang under
planeras med stor
men Musikriket har
fyra konserter inbokade med start den 15 februari
Lena Willemark och Roger
Tallroth
musik och
Biblioteket kommer
under vecka 4
och
I
upphandlingen om ett nytt bibliotekssystem
Helsingborg.
Innan
slut kommer biblioteket kunna erbjuda
film.
Kultur- och

beslutar,

att notera informationen

Utdragsbestyrkande

familjen

2020-12-09

64

Rapport Fritidsektorn
2020/4
Sammanfattning
Fritidschefen informerar skriftligen och muntligen om bland annat:
Efter

senaste rekommendationer har antalet
under
minskat. Eftermiddagarna
fredag fortfarande
av mellanstadieungdomar. Under fredag och
det endast en liten marginell minskning av
Fritidsledarna
att det viktigt att man inte
ned
verksamhet under pandemin
och att ungdomarna har en
Det rekryteras
personal till de vakanta
Eftersom all vuxenverksamhet stoppad i kommunens idrottshallar grund av
pandemin, har viss ungdomsverksamhet flyttat
Centralskolans idrottshall
till Ugglehallen dessa lokaler betydligt
och att det
att
grund av renovering av kommunhuset kommer kommunala
Ugglehallens konferenslokaler att
Kultur- och

beslutar,

att notera informationen

Utdragsbestyrkande

i

2020-12-09

65

KIA
2020/5
Sammanfattning
Inget

Utdragsbestyrkande

2020-12-09

66

Delgivningar
2020/6
Sammanfattning
Protokollsutdrag
2020-11-25:
som
Johannes Raak (M) och Christer Ausfelt (PF)
Kultur- och

beslutar,

att notera delgivningen

Utdragsbestyrkande

i kultur- och

2020-12-09

67

Delegering
2020/7
Sammanfattning
Inga beslut har inkommit.

Utdragsbestyrkande

2020-12-09

68

Extra verksamhetsbidrag
ungdomsverksamhet

med

2020/38
Sammanfattning
De flesta
har under 2020 haft en minskad verksamhet grund av covid-19
restriktioner. Detta har inneburit att
ett minskat
verksamhetsbidrag
sin ungdomsverksamhet. Med ett minskat verksamhetsbidrag
och dessutom med
matcher,
och evenemang har
minskat kraftigt. Samtidigt har
samma utgifter och kostnader som
man hade innan covid-19 pandemin. En hel del av
har grund av detta
att sin budget i balans.
det utbetalats betydligt mindre medel
bidrag, finns det
Kultur- och
en
att inom befintlig budget kompensera
med ett
extra
i denna pandemisituation. Kultur- och
har tagit fram ett
hur verksamhetsbidraget
2020 skulle kunna
Verksamhetsbidraget
med ungdomsverksamhet genererar idag 4,50 SEK
per verksamhetsdeltagare, denna summa har kultur- och
mandat att
justera
och
efter
Under 2020 finns de ekonomiska
att
verksamhetsdeltagare, vilket
SEK
Kultur- och
att

att justera denna summa
verksamhetsbidraget 2020 till 7,00 SEK per
en fyllnadsutbetalning sammanlagt c:a 65.000

beslutar,

verksamhetsbidraget 2020 till 7,00 SEK per verksamhetsdeltagare.

Utdragsbestyrkande

2020-12-09

69

under

2021

2020/33
Sammanfattning
kultur- och

att

under 2021

enligt
20 januari
17 februari
26 maj
22 september
20 oktober
8 december

kl. 14.30
kl. 14.30
kl. 14.30
kl. 14.30
kl. 14.30
kl. 14.30

Kultur- och

beslutar,

att

enligt

att
med
dagar innan

samt

handlingar ska

till

Utdragsbestyrkande

senast tio

