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§ 40 
 
Rapport Kulturskolan 20-08-10 
2020/1 
 
Sammanfattning 
Rapport från Kulturskolan, 2020 08 10 
 
Inga nya KIA rapporter. 
 
Emil Nerstrand, blås, gitarr och filmläraren är pappaledig under ht 20. Peter Olsson går 
upp från 25 till 40% tjänst, och tar alla gitarrelever. Överenskommelser har gjorts med 
alla övriga elever om den bästa lösningen för varje individ, och alla är nöjda med de val 
de har gjort. Saxofoneleverna får undervisning av musikläraren på grundskolan, och 
flöjteleven får undervisning av Patrik Dahlin. Filmeleverna får gå med i 
dramaundervisningen, som också mynnar ut i agerande framför filmkameran.  
 
Pga. Covid 19 har jag beslutat att höja upp de lärare som finns i kulturskolans 
verksamhet. Vi kommer att utvidga med munspel ht. 2020.  
 
Jag har under sommaren gjort en grundlig undersökning av ett nytt elevsystem – 
StudyAlong - och skrivit avtal och gjort alla dokumentförberedelser som ska matas in i 
systemet inför hösten. IT har konsulterats att inga problem finns med 
implementeringen. JP infonet har konsulterats gällande PUB-SKL avtal.  
Det nya elevsystemet ger möjlighet till fortsatt utveckling av den digitala 
undervisningen som startades under våren 2020.  
Pga. den framgång den nya digitala undervisningen rönte, har kollegiet en 
framtidsvision där den digitala undervisningen kommer att bli ett stöttande komplement 
till den ordinarie undervisningen, där eleverna får ut mycket mer av sin undervisning. 
Detta ligger också helt i tiden med hur ungdomar söker kunskap på nätet. 
Det nya elevsystemet erbjuder iRum (digital plattform) där elever och lärare kan 
kommunicera, lägga upp videor som de spelar in och ställa frågor och ge svar angående 
inlärningsmomenten. Förutom att lärarna lägger upp en bank med lektionsvideor, kan 
både lärarna och eleverna och deras föräldrar botanisera bland 50 000 uppladdade 
videor i kulturskolans alla ämnen, förutom drama. Gratis kan då varje individ välja 
bland förinspelade lektioner och följa den lärare, genre eller ämne som passar den 
personen.  
Så förutom det ämne man själv studerar, kan både eleven och dess familj också välja att 
lära sig obegränsat med andra ämnen. 
 
Lärarlaget och administrationen (Gunilla och Peter) kommer att gå digitala utbildningar 
i systemet under augusti och september. 
Föräldrar kommer att få information om att logga in i systemet som de kommer att 
kunna göra under hösten. Från 1 oktober kommer systemet att kunna börja användas. 
Under en övergångsperiod ht 2020, kommer både det gamla och nya elevsystemet köras 
parallellt. Alla initialkostnader ryms i budgeten för 2020 pga. att inte alla % tjänst har 
utnyttjats.  
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De löpande kostnaderna är låga jämfört med andra etablerade elevsystem som finns, 
och ryms därför också inom budgeten kommande år. Över 50 kommuners kulturskolor 
har börjat använda detta elevsystem som är speciellt utvecklat för kulturskolor.  
 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar, 
 
att notera informationen 
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§ 41 
 
Rapport Ugglebadet 
2020/2 
 
Sammanfattning 
Badföreståndare Thomas Lindkvist föredrar rapporten. 
Ugglebadet har under våren haft diverse problem. I början på året fick tekniska kontoret 
inte ordning på klorhalten i reken, vilket medförde att vi tappade många besökare. 
Inkomstbortfallet blev kännbart (60 – 70 tusen). 
 
Sedan kom nästa tråkiga händelse i form av pandemin. Vi fick ställa in aktiviteter 
såsom simskola, minisim, babysim m.m. Kontentan av detta blev att vi fick betala 
tillbaka halva avgiften. 
 
Vi har inför utesäsongen gjort en del investeringar i form av volleybollplan, pingisbord, 
vattenpolomål samt någon ny leksak.  Detta har varit väldigt uppskattat. 
 
Utesäsongen har varit upp och ner och detta beror dels på vädret men också corona – 
19.  
Glädjande har vi kunnat erbjuda gratis bad för våra skolelever. 688 st. har vi delat ut av 
1054. Dock har vi inte fått någon kompensation för dessa. 
Till slut kan vi nämna att hälsoteket varit ganska välfyllt med tanke på pandemin. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar, 
 
att notera informationen 
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§ 42 
 
Rapport allmänkultur och bibliotek 
2020/3 
 
Sammanfattning 
Kultur- och bibliotekschef Annica Sankilampi redogör för rapporten. 
En kompletteringar i ansökan till Datainspektionen, om uppsättning av kamera utanför 
biblioteksentrén, har skickats in. 
 
Under sommaren är det normalt få arrangemang men i samarbete med ABF gavs en 
föreläsning digitalt med Michael Lundh. Vid tre tillfällen har det erbjudits sagostund 
vid lekplatsen tillsammans med Familjens Hus lekplatshäng. 
 
Studieförbunden har gemensamt skickat in en skrivelse om att bidrag för inrapporterade 
studietimmar ska beräknas på 2019 års timmar, inte 2020. Det innebär att grundbidraget 
kommunen delar ut blir fördelat med samma summor till studieförbunden som utbetalas 
i år. 
 
Det har varit lugnt på biblioteket under sommaren och personalen har kunnat bemanna 
bibliotekets gemensamma chatt under ett antal dagar. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar, 
 
att notera informationen 
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§ 43 
 
Rapport Fritidsektorn 
2020/4 
 
Sammanfattning 
Fritidschef Magnus Almström redogör för rapporten. 
Föreningar/Anläggningar 
På grund av Coronapandemin valde de föreningar med inomhusverksamhet att minska 
eller avsluta sina verksamheter.  
Gymnastikföreningen Activa, Badmintonklubben BG 02, FK Boken och kommunens 
tre Kampsportklubbar avslutade sina inomhusaktiviteter.  
PBIK Innebandy minskade sitt antal inomhusträningar och innebandyns seriespel 
avslutades i förtid.  
Kommunen iordningställde tidigt gräsplaner på Ugglan så att all fotbollsverksamhet 
kunde flytta ut från Ugglehallen och CT´s idrottshall. 
En privat entreprenör vill bygga/anlägga en Padelhall med plats för tre padelbanor i 
Perstorp. Kommunen har ställt sig positiv till detta och byggnadsförvaltningen tar just 
nu fram de underlag, tillstånd och ritningar som krävs för detta bygge. Politiskt beslut i 
frågan kommer att tas under hösten. 
Fritidsgården 
Efter en dryg flyttprocess med diverse problem har Fritidsgården startat sin verksamhet 
i ”nya” lokaler på Blåbärsstigen.  
Fritidsledartjänsterna har ändrats från uppehållstjänster till semestertjänster vilket 
innebär att man har haft möjlighet att ha öppet hela sommaren till stor glädje för 
Perstorpsungdomarna.  
Under sommarperioden har personalen tjänstgjort enligt ett sommarschema med andra 
öppettider. Fr o m vecka 36 kommer man att gå över till ordinarie schema och ordinarie 
öppettider. 
Turism 
Turistbyrån har under våren minskat sina öppettider då det varit ett minskat antal 
besökare och under april och maj hade turistbyrån bara några få besökare. 
Under senare delen av juli och början av augusti har besöksantalet nästan återgått till 
det normala. 
Information Fritidsbank i Perstorp 
Förvaltningen bokar in ett möte med Andreas Feuk, Fritidsbankens distriktssamordnare 
i Skåne.  
Generell arbetsgång i grova drag:  
Initiativ från Perstorps kommun och uppsökande kontakt från RF-SISU Skåne 
Distriktssamordaren lyssnar in kommunens tankar kring en Fritidsbank 
Vi tittar gemensamt på de förutsättningar som finns för Perstorps kommun att starta en 
Fritidsbank. 
Vi bokar in ett andra möte med representanter från olika kommunala funktioner som är 
berörda av en Fritidsbank. En så bred uppslutning som möjligt är en framgångsfaktor i 
uppstartsprocessen. Distriktssamordnaren presenterar vad en Fritidsbank är, vem det 
berör, vilka effekterna är och därefter frågor och diskussion. Förslag att följande 
medverkar från Perstorps kommun, Förvaltningschef KFN, Fritidschef, 
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Förvaltningsekonom, Ordförande KFN, Vice ordförande KFN, Näringslivschef, 
Arbetsmarknadschef. 
Arbetsprocess (studiebesök, interna diskussioner, finansiering, platsansvarig, lokaler 
etc) 
Beslut 
Dialog med distriktssamordnaren och nationella samordnaren på Fritidsbanken Sverige. 
Avtalstecknande med Fritidsbanken Sverige (ideell organisation). 
Manualer, infoblad, mallar och info om webbshop (med Fritidsbankenprylar) erhålls. 
Arbete inför uppstart (stort fokus på nätverkande, information, insamling av prylar etc). 
Invigning och öppnande 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar, 
 
att notera informationen 
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§ 44 
 
Anmälningsärende 
2020/5 
 
Sammanfattning 
Arbetsmiljörapport KIA-Kommunernas informationssystem om arbetsmiljö: 2020-106 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar, 
 
att notera information 
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§ 45 
 
Delgivningar 
2020/6 
 
Sammanfattning 
Finns inga. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar, 
 
att notera informationen 
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§ 46 
 
Delegering 
2020/7 
 
Sammanfattning 
Kultur och bibliotekschef har inkommit med beslut enligt delegation:  
2020-05-26, 2020-05-21, 2020-05-21, 2020-05-21, 2020-05-25, 2020-05-28, 2020-05-28, 
2020-05-21 

 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar, 
 
att notera information 
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§ 47 
 
Fritidsbanken information 
2020/22 
 
Sammanfattning 
Fritidschef Magnus Almström redogör för ärendet. 
 
Uppstart av ny Fritidsbank i Perstorp 
Förvaltningen bokar in ett möte med Andreas Feuk, Fritidsbankens distriktssamordnare 
i Skåne.  
Generell arbetsgång i grova drag:  
Initiativ från Perstorps kommun och uppsökande kontakt från RF-SISU Skåne 
Distriktssamordaren lyssnar in kommunens tankar kring en Fritidsbank 
Vi tittar gemensamt på de förutsättningar som finns för Perstorps kommun att starta en 
Fritidsbank. 
Vi bokar in ett andra möte med representanter från olika kommunala funktioner som är 
berörda av en Fritidsbank. En så bred uppslutning som möjligt är en framgångsfaktor i 
uppstartsprocessen. Distriktssamordnaren presenterar vad en Fritidsbank är, vem det 
berör, vilka effekterna är och därefter frågor och diskussion. Förslag att följande 
medverkar från Perstorps kommun, Förvaltningschef KFN, Fritidschef, 
Förvaltningsekonom, Ordförande KFN, Vice ordförande KFN, Näringslivschef, 
Arbetsmarknadschef. 
Arbetsprocess (studiebesök, interna diskussioner, finansiering, platsansvarig, lokaler 
etc) 
Beslut 
Dialog med distriktssamordnaren och nationella samordnaren på Fritidsbanken Sverige. 
Avtalstecknande med Fritidsbanken Sverige (ideell organisation). 
Manualer, infoblad, mallar och info om webbshop (med Fritidsbankenprylar) erhålls. 
Arbete inför uppstart (stort fokus på nätverkande, information, insamling av prylar etc). 
Invigning och öppnande 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar, 
 
att notera informationen 
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§ 48 
 
Sammanställning ÅRA 2019 
2020/27 
 
Sammanfattning 
Förvaltningschef Åke Svensson har inkommit med en sammanställning över kultur- och 
fritidsförvaltningens arbetsmiljöarbete 2019. 
Förvaltningschef Åke Svensson redogör för ärendet. 
 
 
 
 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar, 
 
att godkänna förvaltningschefens sammanställning över kultur- och 
fritidsförvaltningens arbetsmiljöarbete för 2019 
 
 
Beslutet skickas till 
HR-chef
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§ 49 
 
Halvårsbokslut med årsprognos 2020 
2020/26 
 
Sammanfattning 
Förvaltningsekonom Ann-Christin Sandell redogör för halvårsbokslut med årsprognos 
för år 2020. 
Kultur och fritidsnämndens halvårsbokslut lämnar ett positivt resultat om 368 tkr för 
första halvåret 2020.  
 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar, 
 
att med godkännande överlämna delårsbokslutet för år 2020 till kommunstyrelsen enligt 
upprättat förslag. 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomichef
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