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ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kultur- och fritidsberedningen

Sammanträdesdag

2021-09-15

Datum då anslaget sätts upp

2021-09-23

Anslaget får tas ned tidigast

2021-10-15

Förvaringsplats för protokollet

Regionstyrelseförvaltningen

Underskrift
Camilla Debrianté
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Protokoll

Kultur- och fritidsberedningen
Sammanträdesdatum 2021-09-15

KFB § 15

Fritidsplan

RS 2021/1227

Kultur- och fritidsberedningens förslag till regionstyrelsen
•

Informationen mottages.

Utifrån de svar som inkom till förvaltningen efter förra KFB angående de vägval som
behövde göra inför den fortsatta processen har förvaltningen kommit fram till
följande slutsatser. Förvaltningen tar fram en fritidsplan som ska reglera
fritidsenhetens arbete. Det blir fritidsenheten som ansvarar för genomförandet och
uppföljningen av planen. Definitionen av fritid i detta sammanhang blir: ”Den fria tid
som man kan disponera för aktiv fritid”. Giltighetstiden blir fyra år, med revidering
varje mandatperiod. Dialog och referensgrupper ska lägga grunden till innehållet i
planen, som enligt föreslagen tidsplan kan beslutas om i juni 2022.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2021-09-03
Bilaga 2, förtydligande av svar från Alliansen
Bilaga 3, svar från Liberalerna
Bilaga 4, svar från Miljöpartiet-3
Bilagorna är de till förvaltningen inkomna svaren på frågeställningen från KFB 17/5.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Kultur- och fritidsberedningen
Sammanträdesdatum 2021-09-15

KFB § 16

Projektet Bokstart Gotland

RS 2019/1243

Kultur- och fritidsberedningens förslag till regionstyrelsen
•

Informationen tas emot och godkänns.

Det förvaltningsöverskridande utvecklingsprojektet Bokstart Gotland pågick under
perioden april 2018 - april 2021 med statliga medel från Kulturrådet (sammanlagt 2,9
milj kr). Projektparterna har varit länsbiblioteket, folkbiblioteken, barnhälsovården,
förskolan och öppna förskolan. Samarbete har också ägt rum med
familjehemsenheten, logopedin, folkhälsoenheten, samt med Uppsala universitet och
Länsstyrelsen på Gotland. Projektet beskrivs i två olika rapporter; en rapport skriven
av projektledningen som beskriver projektets faser, insatser och resultat ur ett
verksamhetsperspektiv. Och en rapport skriven av Annika Hillbom vid Uppsala
universitet, institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier som
beskriver projektets samverkan och resultat utifrån följeforskning. Nedan
sammanfattas kort projektets syfte och mål, projektets insatser, resultat och framtid.
Syftet med projektet var att utveckla en hållbar förvaltningsöverskridande samverkan
mellan biblioteken, barnhälsovården, förskolan och öppna förskolan kring små barns
språkutveckling, med effektiva evidensbaserade metoder som når alla familjer brett
och samtidigt riktas dit behoven är störst. Med samverkan, gemensamma mål och
metoder, gemensam planering och kommunikation skulle projektet utveckla metoder
för att nå alla småbarnsfamiljer på Gotland och stärka dem att tidigt stimulera sina
barns språk och kommunikationsförmåga.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Cecilia Herdenstam, verksamhetsutvecklare,
regionstyrelseförvaltningen.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Skickas till
Kultur- och fritidsberedningen
Barn- och utbildningsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Kultur- och fritidsberedningen
Sammanträdesdatum 2021-09-15

KFB § 17

Projekt Stärkta bibliotek

RS 2020/724

Kultur- och fritidsberedningens förslag till regionstyrelsen
•

Informationen tas emot och godkänns.

Stärkta bibliotek är en regeringssatsning för att öka utbudet och tillgängligheten till
folkbiblioteksverksamhet i landet. Kulturrådets bidragsfördelning utgår från de
verksamhetsområden och målgrupper som prioriteras i Bibliotekslagen (2013:801)
och ska stödja insatser utifrån de sökande kommunernas behov. Satsningen har
pågått från 2018 och Region Gotland har fått medel under tre år (3.2 milj år 1, 4.2
milj år 2, 4.4 milj år 3) för att öka tillgängligheten och nå fler, se över digital
infrastruktur med nytt biblioteksdatasystem och ny bibliotekswebb, se över och
utveckla den mobila och uppsökande verksamheten med inköp av nya fordon m m.
Ett led i delprocessen att nå fler har varit att undersöka vilka som använder de
gotländska biblioteken och vilka som inte gör det. I rapporten ges svar på skillnader i
biblioteksanvändandet bl a beträffande ålder, kön, utbildningsbakgrund,
sysselsättning, bostadsort, vistelsetid i Sverige m m. Undersökningen utfördes av
analysföretaget Jupel med forskare från Stockholms universitet.
Undersökningen ska användas i flera av processerna i Stärkta bibliotek och ett aktivt
arbete med att analysera och tillämpa undersökningens resultat inleds nu under
hösten. Undersökningen kommer att följas upp med personalutbildningar i metoder
för medskapande och dialog med allmänheten där bibliotekspersonalen kommer att
samla in och fördjupa kunskapen om bibliotekens användning och olika målgruppers
behov av biblioteksverksamhet. Mer information om arbetet framåt presenteras på
nästkommande KFB-möte.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Cecilia Herdenstam,
verksamhetsutvecklare, regionstyrelseförvaltningen.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Skickas till
Kultur- och fritidsberedningen
Barn- och utbildningsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Kultur- och fritidsberedningen
Sammanträdesdatum 2021-09-15

KFB § 18

Ny biblioteksplan

RS 2020/1569

Kultur- och fritidsberedningens förslag till regionstyrelsen
•

Biblioteksplan 2022-2024 sänds på remiss till Barn- och
ungdomsnämnden, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Hälso- och
sjukvårdsnämnden och socialnämnden med sista svarsdag 15 december 2021.

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Cecilia Herdenstam,
verksamhetsutvecklare, regionstyrelseförvaltningen.
Kultur- och fritidsberedningen föreslår att regionstyrelseförvaltningen kompletterar
biblioteksplanen i de delar som berör området skolbibliotek till regionstyrelsens
sammanträde den 29 september 2021.
Ylva Hammar (MP) yrkar att biblioteksplan 2022-2024 sänds på remiss även till
socialnämnden.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och Ylva
Hammars yrkande och finner att dessa bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-09-01
Skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Socialnämnden
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Kultur- och fritidsberedningen
Sammanträdesdatum 2021-09-15

KFB § 19
•

Information från avdelningen

Informationen mottages.

Angelica Andersson Fihn, avdelningschef ger
en nulägesrapport för biblioteksverksamheten och informerar om aktuella ärenden på
avdelningen.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Kultur- och fritidsberedningen
Sammanträdesdatum 2021-09-15

KFB § 20

Status Konstmuseet

Kultur- och fritidsberedningens beslut
•

Informationen mottages.

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Susanne Thedén, museichef och Jenny Westfält, biträdande
museichef, Gotlands museum.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Kultur- och fritidsberedningen
Sammanträdesdatum 2021-09-15

KFB § 21

Övriga ärenden

Ylva Hammar (MP) ställer följande frågor:
Hur kommer regeringens tillskott till kulturbudgeten att fördelas regionalt?
Hur ser möjligheterna ut att utvidga satsningen ”Gotland Art Meetup” att omfatta
ytterligare samhällsområden?
Ärendets behandling under mötet

Angelica Andersson Fihn informerar om det tillskott till kulturbudgeten som
regeringen beslutat om med anledning av pandemin, samt hur detta är tänkt att
fördelas.
Ordförande, Fredrik Gradelius (C) föreslår att Ylva Hammars (MP) fråga
angående ”Gotland Art Meetup” diskuteras i respektive partigrupp.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

