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KFB § 8

Beslut om förändrat uppdrag för mobil
biblioteksverksamhet

RS 2020/1509

Kultur- och fritidsberedningens förslag till regionstyrelsen

Uppdraget för den mobila biblioteksverksamheten inom regionstyrelseförvaltningen anpassas till bibliotekslagen och dess prioriterade målgrupper.
• Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma med en verksamhetsbeskrivning för den mobila verksamheten på kultur- och fritidsberedningens
sammanträde i februari 2021.
•

I och med omvärlds- och samhällsförändringar samt förändringar av allmänhetens
behov behöver den mobila biblioteksverksamheten uppdrag anpassas samt bättre
överensstämma med Bibliotekslagens skrivningar om folkbibliotekens särskilt
prioriterade grupper. Konsekvenserna av förändrat uppdrag för mobilverksamheten
innebär att de geografiska hållplatsturerna tas bort till förmån för en djupare och
bredare verksamhet gentemot de i bibliotekslagen prioriterade grupperna. De
låntagare som idag lånar på en hållplats, och inte kan ta sig till ett fast bibliotek,
kommer att erbjudas Boken kommer. I dagsläget besöks 18 hållplatser över ön och i
snitt besöker 3 låntagare bokbussen per hållplats.
Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att effekten av förändringen blir mild.
Detta då låntagare som idag lånar på en hållplats, och inte kan ta sig till ett fast
bibliotek kommer att erbjudas Boken Kommer. Bedömningen är att förändringen
skapar möjlighet till att tillgången till biblioteksverksamhet för barn och unga ökar
med detta beslut. Vidare möjliggör även beslutet resurseffektivisering på grund
av mer riktade insatser utifrån bibliotekens uppdrag. Ur ett genus- och landsbygdsperspektiv är bedömningen att beslutet inte får några negativa konsekvenser.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Viktoria Norberg, enhetschef, regionstyrelseförvaltningen.
Fredrik Gradelius (C) yrkar att regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att
återkomma med en verksamhetsbeskrivning för den mobila verksamheten på kulturoch fritidsberedningens sammanträde i februari 2021.
Oscar Lindster (S) yrkar att ”och dess” läggs till innan prioriterade målgrupper i
beslutsmeningen.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag med Oscar
Lindsters tillägg och finner att det bifalls.
Ordförande ställer proposition på eget yrkande och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-11-10
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Kultur- och fritidsberedningen
Sammanträdesdatum 2020-11-10

KFB § 9

Verksamhetsstöd RF Sisu Gotland 2021

RS 2020/1556

Kultur- och fritidsberedningens förslag till regionstyrelsen
•

RF Sisu Gotland beviljas verksamhetsstöd om 1 413 000 kronor för verksamheten
inom RF och 640 000 kronor för verksamheten inom Sisu underförutsättning att
inga förändringar sker i driftsbudget 2021.

Under många år har RF Sisu Gotland fått stöd från kultur- och fritidsförvaltningen
(KFF) baserat på antal medlemmar i föreningarna som omfattas av distriktsförbunden. RF Sisu Gotland har ett regionalt uppdrag gentemot idrottsrörelsen och
medlen är ett regionalt stöd. Genom överenskommelse där belopp är anges och
villkor ställda är detta sedan 2016 ett nytt förfaringssätt (KFN § 43, 2015-06-02).
Enligt överenskommelsen 2017 ska utbetalning ske under förutsättning att det
regionala uppdraget uppfylls och att verksamhetsplanen genomförs. Kultur- och
fritidsnämnden uppdrog 2013-12-10, § 95, till förvaltningen att i dialog med SISU
utreda och föreslå ett nytt budgeterat bidragssystem. Sedan 2009 har folkbildningsstödet till SISU-idrottsutbildarna Gotland baserat sig på á-priser per lärgrupp, kurs,
föreläsning, utvecklingsarbete och kulturprogram. Då SISU:s verksamhet ökar, ökar
också det utlovade stödet, vilket innebär att förvaltningens budget för stöd till SISU
överskrids. 2016 beviljades en fast summa och övriga avtal mellan kultur- och fritidsförvaltningen och SISU upphörde att gälla. Från och med 1 januari 2020 genomförs
en sammanläggning av Gotlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna till
RF SISU Gotland. GI:s, (stödja, leda och företräda) och SISU:s (folkbildning,
utbildning) uppdrag finns fortfarande kvar och särredovisas ekonomiskt.
Det regionala uppdraget innebär att RF Sisu Gotland inom sitt verksamhetsområde
skall:
1) Stödja SDF
betala ut stöd till specialdistriktsförbunden inom RF Sisu Gotlands verksamhetsområde.
Effekt: Region Gotland säkerställer via RF Sisu Gotland att specialdistriktsförbunden kan utföra sina åtaganden
2) Regionalt tillgängliggöra sin verksamhet
verka för att ge alla invånare på Gotland – oberoende av ålder, kön, etnicitet,
ekonomiska, geografiska, funktionsrelaterade eller sociala hinder – möjlighet att delta
i, och ta del av idrottsverksamheten.
Effekt: ökad upplevelse av god hälsa på lika villkor
forts
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KFB § 9 forts
RS 2020/1556

3) Samordna, förmedla och bygga kunskap
vara en sammanhållande aktör inom sitt verksamhetsområde på Gotland. Främja
förnyelse, samverka mellan idrotter, föreningar och övriga samhället. Skapa och
utveckla nätverk och mötesplatser.
Effekt: Ökad medvetenhet om varandra (de olika aktörerna) och deras kompetenser.
Nya projekt och profilområden som skapar tillväxt för Gotland
4) Synliggöra och kommunicera
Tillsammans med Region Gotland, kultur- och fritidsavdelningen, synliggöra stödet
till idrotten gentemot föreningsliv och andra samarbetspartners genom att genomföra
1-2 möten med föreningslivet per år.
Effekt: Öka kunskapen om föreningsstöd, roller och relationer. Ökad insyn om
föreningslivets behov och förutsättningar. Medvetandegjort regionens stöd till
idrotten.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att framtida bidrag bör innebära att
utbetalat stöd uppgår till ett budgeterat belopp. Regionstyrelseförvaltningen avsätter
ett belopp riktat särskilt till RF Sisu Gotland i sin årliga budget. Aktuellt belopp
betalas ut till RF Sisu Gotland mot inlämnande av föregående års årshandlingar. I sitt
underlag har RF Sisu Gotland redovisat vilka verksamhetsinriktningar och insatser
verksamheten gör för att nå sina regionala mål. Dessa utvärderas och följs upp
kontinuerligt under året.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Per Wallstedt, strateg, regionstyrelseförvaltningen.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-10-26
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KFB § 10

Fördelning av verksamhetsstöd till
kulturföreningar 2021

RS 2020/1362

Kultur- och fritidsberedningens förslag till regionstyrelsen
•

Regionstyrelsen beslutar att fördela 2021 års verksamhetsstöd till kulturorganisationer enligt bilagda förslag under förutsättning att inga förändringar sker i driftsbudget 2021.

Årets utlysning av verksamhetsstöd har genererat 32 sökande varav två är aktörer
som vi har avtal med. Av årets sökande är fyra nya. Summa att fördela uppgår till
5 344 000 kr. Årets sammanlagda sökta belopp uppgår till 7 437 008 kr.
Förslaget till fördelning har arbetats fram av avdelningschef för kultur- och fritidsavdelningen, enhetschef för kulturenheten samt kulturutvecklare. Inför årets
fördelning har dialogsamtal förts med sju aktörer och förslagen har förankrats med
kulturkonsulenterna. Övergripande föreslås prioriteringar och förändringar gynna
konst- och scenkonstområdet.
Coronapandemin sätter fortsatt press på kulturlivet 2021. Vi ser inte skäl att förändra
verksamhetsstöden för mycket för aktörer som har publik verksamhet. Verksamhetsstöden 2021 ska bidra till stabilitet, uthållighet, nya arbetssätt och att hålla kultur- och
föreningslivet levande över hela Gotland.
Fyra nya organisationer har tillkommit i årets arbete med ansökningarna inför
verksamhetsstöden för 2021. Förvaltningen har i år specifikt sett över balansen
mellan de olika konstarterna och spridningen över ön. Regionstyrelseförvaltningen
har en i grunden god kunskap om samtliga organisationer genom fortlöpande
kontakter, nätverksmöten och besök i deras verksamheter. Inför årets bedömningar
har förvaltningen träffat sju av de bidragssökande organisationerna med tonvikt på
de som erhåller större bidragssummor. Fördelningen är även förankrad med
regionens kulturkonsulenter. Bedömningskriterier för stöd till kulturorganisationer
har tagits hänsyn och förslagen utgår även från den kommande kulturplanen.
Övergripande har prioriteringar kunnat göras inom bildkonst- och scenkonstområdet. Körsbärsgården är en ny aktör med ett sökbelopp på 500 tkr. Med
oförändrad budgetram blir konsekvensen vid bidragsgivande till ny aktör att fler
andra verksamheter får mindre medel. Då en tidigare bidragstagare, Galleri Gotland,
lagt sin förening vilande, finns ett utrymme 2021. Vi ser att Körsbärsgården har en
verksamhet viktig att stödja och vill med ett initialt verksamhetsbidrag föra dialog
forts
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och se hur verksamheten kan utvecklas på sikt. Inom konstområdet har inför 2021
även GKF prioriterats. GKF står inför en generationsväxling där ett ökat stöd kan
innebära uppmuntran i en förändringsprocess samtidigt som föreningen erbjuder
utställningslokal i Visby i ett skede där Konstmuseets lokal är fortsatt stängd.
Scenkonstområdet har också prioriterats av skälet att flera aktörer inom området
genomför kvalitativ verksamhet för barn och unga som fortsatt är en prioriterad
målgrupp i den kommande kulturplanen. Balans i fokus, en ny aktör inom verksamhetsstöden, har under många år tagit del av tillfälliga insatser inom ramen för Kulturenheten som arrangemangsstöd, skapande skola-uppdrag och inköp av kultur i
skolan. Detsamma gäller Teaterambulansen i Burs som får en liten höjning.
Verksamhetsstöd skapar stabilitet som behövs i de projektansökningar verksamheterna gör till externa bidragsgivare på statlig nivå som Kulturrådet och Arvsfonden.
2020 tillkom Gotlands Kulturrum och även för 2021 krävs stöd för deras utveckling,
eftersom pandemin kom i stort sett samtidigt som föreningen flyttade in i lokalerna.
Folkets bio föreslås en sänkning kopplad till den tillgänglighetsanpassning som tagit
tid att projektera och finansiera. Lokalen är fortfarande inte en mötesplats för alla. I
skrivande stund så kommer en ombyggnad att påbörjas 2021 vilket medför en
tillfällig stängning och en påverkan på kulturutbudet framförallt under våren.
Föreningen tilldelades ett coronastöd både från Region Gotland och från Svenska
Filminstitutet under 2020.
Ur ett landsbygdsperspektiv har aktörer på södra Gotland gynnats med nya eller
utökade stöd; Körsbärsgården i Sundre, Teaterambulansen i Burs, Balans i Fokus i
Anga och När sockenförening som söker medel för att underhålla och utveckla
Närsakars utomhusscen. Aktörer som sökt och föreslås avslag är Hoburgs hembygdsförening, Visby Folkdansgille, Teater Dabbu, Gotlands Lantbruksmuseum och
Stiftelsen Vanges museigård.
Nedan redovisas de organisationer som 2021 föreslås beviljas ett förändrat bidrag. I
bilagan finns en motivation bakom förlaget.
Organisation
Förslag 2021 tkr
Folkets bio
100
Bala
80
Körsbärsgården
65
Gotlands Kulturrum
85
När sockenförening
20
KUNO – kulturförening på norr
50
Riksteatern Gotland
10

Beviljat 2020 tkr
120
50
50
80
10
55
0
forts
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I fördelningsförslag finns en kort beskrivning till varje sökande organisations föreslagna belopp. Övergripande har konstområdet och scenkonst för barn och unga
prioriterats. Totalt summeras verksamhetsbidragen till det belopp som finns
budgeterat för ändamålet, 5 344 000 kr. Bedömningar har gjorts utifrån regelverket
för verksamhetsstöd till kulturorganisationer samt den kommande kulturplanen, där
två av de åtta politiskt prioriterade områdena är barn, unga och unga vuxna och
kulturtillgången på landsbygden.
Kultur- och fritidsnämnden antog 2016 nya regler och kriterier för verksamhetsstöd
till kulturorganisationer och arrangörsbidrag. Regelverket handlar om demokratisk
uppbyggnad, stadgar, kontinuerlig och regelbunden verksamhet, att bidragsberättigad
kulturorganisation ska vara verksam på Gotland och inom kulturarvet eller konsterna
(teater, musik, dans, litteratur, bild och form) eller bedriva en gränsöverskridande och
nyskapande verksamhet. Kulturorganisationer kan vara arrangerande, utövande eller
samordnande.
Vägledande för alla bidragsformer är de övergripande mål angivna i Kulturplan
2021-2024 som tas i regionfullmäktige 16 november. Även de statliga kulturpolitiska
målen, som i sin tur är styrande för Kulturplanen, är relevanta, ”Kulturen ska vara en
dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska
ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska
prägla samhällets utveckling. För att uppnå målen anges att den nationella kulturpolitiken ska:
-

Främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina
skapande förmågor.
Främja kvalitet och konstnärlig förnyelse.
Främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas.
Främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan.
Särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur”.

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Paola Ciliberto, enhetschef och Madeleine Nilsson, kulturutvecklare, regionstyrelseförvaltningen.
Kultur- och fritidsberedningen föreslår att tjänsteskrivelsen kompletteras med en
skrivning kring Corona-pandemins påverkan på kulturföreningarnas verksamhet.
Kultur- och fritidsberedningen föreslår även att regionstyrelseförvaltningen gör en
rättelse i bilagan gällande stöd till GFK. I övrigt ställer sig kultur- och fritidsberedningen bakom regionstyrelseförvaltningens förslag till beslut.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-10-20
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KFB § 11

Region Gotlands Kulturpris 2020

RS 2020/854

Kultur- och fritidsberedningens förslag till regionstyrelsen för beslut i
fullmäktige
•

Kultur- och fritidsberedningen föreslår regionstyrelsen att utse 2020 års mottagare
av Region Gotlands kulturpris.

Region Gotland har sedan 1962 årligen utdelat ett kulturpris. Priset utdelas ”till
person/-er och/eller förening som för Gotland utfört bestående kulturgärning i detta
begrepps vidaste bemärkelse. Föreslagen kandidat behöver dock ej vara bosatt eller
verksam på Gotland. Som kandidat bör inte ifrågakomma tjänsteperson, om avsikten
är att belöna vederbörande för i yrkesutövning utförd kulturinsats. Kulturpristagare
utses av Regionstyrelsen på förslag av enskilda eller organisationer. Kulturpriset
består av en prissumma om 25.000 kr samt ett diplom och pristagaren utses av
regionstyrelsen på förslag från allmänheten. Traditionen är att priset utdelas i samband med regionfullmäktiges decembersammanträde.
Regionstyrelseförvaltningen har genom annonsering i lokal media och på regionens
webb och efter sedvanlig spridning i lokala nätverk utlyst 2020 års kulturpris.
Medborgare och föreningar har erbjudits inkomma med motiverade nomineringar.
Regionstyrelseförvaltningen har detta år tagit emot nomineringar för 24 kandidater.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Paola Ciliberto, enhetschef och Madeleine Nilsson, kulturutvecklare, regionstyrelseförvaltningen.
Kultur- och fritidsberedningen föreslår efter diskussioner, mottagare av Region
Gotlands kulturpris 2020.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-10-05
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Information. Uppföljning Region Gotland
och filmsamverkan

RS 2020/1606

Kultur- och fritidsberedningens beslut
•

Informationen tas emot.

Kultur- och fritidsberedningen informeras om utredning om nya samverkans former
med Film Stockholm där ett nytt bolag är på väg att bildas. Ett nytt ärende om
gällande samverkansformer kommer till kultur- och fritidsberedningen under kvartal
1 eller kvartal 2 2021.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Paola Ciliberto, enhetschef, regionstyrelseförvaltningen.
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Information. Kulturgaranti på Gotland för
barn och unga

RS 2020/1605

Kultur- och fritidsberedningens beslut
•

Informationen tas emot.

Kultur- och fritidsberedningen informeras om kulturgarantin som ingår som aktivitet
i kulturplanen.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Paola Ciliberto, enhetschef, regionstyrelseförvaltningen.
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Information. Ny biblioteksplan

RS 2020/1569

Kultur- och fritidsberedningens beslut
•

Informationen tas emot.

Kultur-och fritidsberedningen informeras om framtagande och tidsplan för ny
biblioteksplan.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Cecilia Herdenstam, enhetschef, regionstyrelseförvaltningen.
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KFB § 15

Verksamhetsinformation från avdelningen

Kultur- och fritidsberedningens beslut
•

Informationen tas emot.

Kultur- och fritidsberedningen informeras om:
Coronastöd till kultur och fritid beslutas i regionfullmäktige den 16 november.
Utmaning bad - väntar på svar gällande när upphandlingskonsult kan finnas
tillgänglig, intern förstudie pågår.
Uppdrag om förstudie för nytt badhus - beslut fattades av regionstyrelsen den 22
oktober och en fördjupad förstudie ska presenteras på budgetberedningen 2021.
Island games - information kring fortsatt arbete.
Konstgräs Rävhagen - information kring sanering av konstgräset på Rävhagen.
Ärendet är överlämnat till miljö- och byggnämnden för beslut.
Biblioteken på Gotland - förändrade öppettider.
Information kring kommande besparingar på 1,5 miljoner kr - ett nytt ärende
kommer till kultur- och fritidsberedningen i februari 2020.
Information kring förändringar i organisationen på avdelningen.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Angelica Andersson Fihn, avdelningschef, regionstyrelseförvaltningen.
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