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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-01-20 

Kultur- och fritidsnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 1 
 
Rapport Kulturskolan 
2021/1 
 
Sammanfattning 
Chefen för kulturskolan rapporterar skriftligen och muntligen: 
Inga nya KIA rapporter. 
Torsdagen den 7 januari beslutade kulturskolan att all undervisning skall ske digitalt 
tillsvidare. 
 
Lärarna har planerat hur alla ämnen ska gå till. Föräldrar och elever har informerats. 
Varje lärare kontaktar också alla sina elever och förklarar hur detta kommer att gå till. 
 
Dansläraren spelar in 2 danser med olika svårighetsgrad i olika lektionsavsnitt, där 
dansen byggs på lite i taget varje vecka. Bägge danserna skickas till alla danselever. 
Dessutom kommer dansläraren att spela in olika roliga tiktok-episoder, och även olika 
nya uppvärmningsövningar. Allt skickas till elevernas iRum i Studyalong. 
 
Drama-eleverna kommer att få interaktiva webblektioner via videochatten i Studyalong 
på elevernas iRum, där de kommer att få skapa radioteater. Planer finns även att 
kontakta Sveriges Radio. 
 
Instrumentallärarna kommer att undervisa sina ordinarie elever interaktivt. Lärarna 
kommer att sätta upp en undervisnings-station med professionell mikrofon och kamera 
för att eleverna ska få det bästa ljudet.  
I trumrummet är det också tänkt att ha ytterligare en undervisningsstation med en 
kamera rakt ovanför trummorna. 
 
Några få elevplatser fanns med nya instrumentalelever som skulle ha börjat på 
vårterminen. De behåller sina platser, men får vänta med att börja tills undervisningen 
kan ske IRL, och kommer då också att få lägre terminsavgift. 
Den lediga tiden fördelar lärarna på lite längre tid för de övriga interaktiva 
webblektionerna, för den undervisningsformen behöver helst lite mer tidsutrymme.  
 
Pianoläraren som hade begärt föräldraledigt under vårterminen, fortsätter istället att 
undervisa sina elever, då den tilltänkta vikarien blev väldigt tveksam till att gå in i 
digital undervisning med elever han inte träffat tidigare. Piano kräver också att man har 
två kameror för att eleverna skall kunna se tangenterna uppifrån. Det löser vi med 
programmet ”manycam”, som kan kopplas till Skype. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar, 
 
Att notera informationen 
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Sammanträdesdatum 
2021-01-20 

Kultur- och fritidsnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 2 
 
Rapport Ugglebadet 
2021/2 
 
Sammanfattning 
Badföreståndare informerar skriftligen och muntligen: 
Ugglebadet har varit stängt för alla sen 21/12. Badets personal har iordningställt badet för 
skolbad som startar den här veckan. Den 21/1 kommer nya riktlinjer. 
Informerade om nytt program på hemsidan för att anmäla sig till hälsotek och simhall. 
 
Veronicha Pettersson lyfte frågan om möjligheten att använda personal på badet till andra 
verksamheter t.ex. hemtjänst. Diskussioner fördes. 
 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar, 
 
att om det finns behov av personal i andra verksamheter i kommunen så finns det 
möjlighet att nyttja personal i kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet efter 
sedvanlig förhandling.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-01-20 

Kultur- och fritidsnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 3 
 
Rapport allmänkultur och bibliotek 
2021/3 
 
Sammanfattning 
Kultur- och bibliotekschef informerar skriftligen och muntligen. 
Sedan den 21 december har biblioteket varit stängt för besökare men personal har varit 
tillgängliga via telefon och e-post för utlämning av böcker. Stängt har även gällt 
Obemannat öppet. 
 
Från och med den 25/1 öppnar biblioteket på vardagar kl. 10.00-16.00. 
Lördagar och Obemannat öppet bibehålls stängt tillsvidare. 
 
Sedan nedstängningen har besökare hänvisats till Kundtjänst på kommunen. 
 
Antal besökare under 2020 minskade med 31,4% under bibliotekets bemannade 
öppettider, men ökade under Obemannat öppet med 34%.  
 
Antal besök   2019 2020 
Bemannat  72 385 49 626 
Obemannat öppet   5 930   7 956 
 
Fysiska kulturella evenemang kommer i dagsläget inte att kunna arrangeras med 
rådande restriktioner. Musik i Syd flyttar fram sin konsert som skulle ägt rum i februari. 
 
Biblioteket har under stängningen hunnit med målningsarbete och ommöblering. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar, 
 
Att notera informationen 
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Sammanträdesdatum 
2021-01-20 

Kultur- och fritidsnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 4 
 
Rapport Fritidsektorn 
2021/4 
 
Sammanfattning 
Fritidschefen informerar skriftligen och muntligen. 
Kommunala anläggningar och verksamheter 
På grund av hög smittfrekvens av covid -19 och rekommendation från 
Folkhälsomyndigheten har Kultur- och fritidsförvaltningen beslutat att tillsvidare stänga 
samtliga kommunala idrotts- och fritidsanläggningar såsom Ugglehallen, CT 
Idrottshall, Norra Lyckans Gymnastiksal, Ugglebadet inklusive Gym samt 
verksamheten på Fritidsgården. 
Utomhusanläggningar som t ex utegym är öppna för allmänheten. 
 
Fritidsgården 
Samtliga tjänster på Fritidsgården är nu tillsatta. 
Sysselsättningsgraden på tjänsterna är enligt följande, 
1 st 100% Fritidsgårdsledare/samordnare 
4 st 75% Fritidsledartjänster   
1 st 50% extratjänst som bekostas av arbetsförmedlingen. 
Fritidsgårdens personal jobbar tillsvidare med uppsökande fältarbete under fredags- och 
lördagskvällarna (16:00-24:00). Har nu även fältarbete på torsdagar. Fritidsledarna rör 
sig under dessa tider på de platser där Perstorpsungdomarna vistas. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar, 
 
Att notera informationen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-01-20 

Kultur- och fritidsnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 5 
 
Ekonomisk rapport med budgetprognos 
2020/8 
 
Sammanfattning 
Förvaltningsekonom Ann-Christine Sandell föredrar muntligen den ekonomiska 
rapporten per 2020-12-31.  
Informerar om den nya budgetprocessen. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar, 
 
Att notera informationen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-01-20 

Kultur- och fritidsnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 6 
 
Anmälningsärende, Arbetsmiljö 
2021/5 
 
Sammanfattning 
Inga ärenden föreligger. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar, 
 
Att notera informationen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-01-20 

Kultur- och fritidsnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 7 
 
Delgivningar 
2021/6 
 
Sammanfattning 
Finns inga delgivningar. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar, 
 
Att notera informationen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-01-20 

Kultur- och fritidsnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 8 
 
Delegering 
2021/7 
 
Sammanfattning 
Inga beslut har inkommit 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar, 
 
Att notera informationen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-01-20 

Kultur- och fritidsnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 9 
 
Internkontrollplan samt bruttorisklista för år 2020 
2020/10 
 
Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2020-01-29 att granska följande objekt 2020. 
 
• Kontroll av att beslut i nämnd verkställs inom föreskriven tid.  
• Kontroll av simkunnighet efter stödsimskola  
• Kontroll av olyckor och incidenter vad gäller badverksamheten vid Ugglebadet, 
fritidsgården, kulturskolan. 
 
Förvaltningen har inkommit med resultatet av granskningen. 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar, 
 
att den interna kontrollen är tillräcklig 
 
att godkänna uppföljningen av intern kontrollplan för 2020, samt 
 
att överlämna rapporten till kommunstyrelsen 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-01-20 

Kultur- och fritidsnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 10 
 
Internkontrollplan, bruttolista samt konsekvensbeskrivning 2021 
2021/10 
 
Sammanfattning 
Enligt det av kommunfullmäktige beslutade reglementet för intern kontroll ska en intern 
kontrollplan årligen antas av respektive nämnd. 
 
Riskanalysen ska dokumenteras i en bruttorisklista och är ett underlag för beslut om 
vilken intern kontrollplan som ska genomföras under år 2021. 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar, 
 
att godkänna bruttorisklista för år 2021 
 
att utifrån bruttorisklista för år 2021 besluta att granska följande objekt:  

 Kontroll av nämndbeslut 
 Personaladministration 
 Kontroll av verksamhetsbidrag till föreningar 

 
att godkänna förslag till internkontrollplan för år 2021 samt,  
 
att överlämna bruttorisklista och internkontrollplan för år 2021 till kommunstyrelsen 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-01-20 

Kultur- och fritidsnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 11 
 
Trygghet 2021 
Diarienummer 
 
Sammanfattning 
 
Förvaltningschef Åke Svensson redogör kortfattat i ärendet. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar, 
 
Att förvaltningschef återkommer med mer information till nästa sammanträde i februari 
 
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschef
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