Kultur- och fritidsnämnden

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
2013-03-25

Kultur- och fritidsnämnden kallas härmed till sammanträde
tisdagen den 2 april kl 09.00-15.00. Lokal: Dagö, Visborg.
Dagens tema är idrott och hälsa för hbtq-personer där
Elisabet Nidsjö, RFSL, och Anna Samelius medverkar.
Föredragningslista
1. Justerare, närvaro/ersättare
2. Kvarten, Patrik Oscarsson, Gotlands Idrottsförbund
3. Val av ny ordförande i konstkommittén, Au § 17
4. Val av nämndrepresentanter till Nackanätverkets träff 29-30 maj
5. Årsredovisning 2012, KFN 2013/3, Au § 19

bilaga

6. Månadsrapport februari, KFN 2013/2, muntlig, Au § 18
7. Strategisk plan och budget 2014-2016, KFN 2013/3, Au § 20
8. Taxehöjning för regionens lokaler i anslutning till Almedalsveckan fr.o.m.
2014, KFN 2013/14, Au § 21
9. Remiss. Energi 2020 – energiplan för Region Gotland,

bilaga

KFN 2013/41, Au § 22 (omedelbar justering, remissvar senast 10 april)

10. Remiss. Bostadsförsörjningsplan Region Gotland,

bilaga

KFN 2013/38, Au § 23 (remissvar senast 25 april)

11. Westfalenstipendiat 2013, KFN 2013/5, Au § 24, konstkommittén inkommer med
förslag till sammanträdet
12. Rapporter:
a) Kultursamverkansmodellen, KFN 2012/30, 2013/4
b) Bidragsöversyn, KFN 2011/171
c) Film på Gotland, redovisning av stöd till Unga Kvinnors Filmskapande
2012, KFN 2012/304
d) Remissvar till Kulturdepartementet: Bidrag till försvarshistoriska
museiverksamheter – en översyn, Statskontoret 2012:26, KFN 2012/309
e) Remissvar till Kulturdepartementet: Läsandets kultur SOU 2012:65, KFN

bilaga
bilaga
bilaga
bilaga

2012/312

f) Länsstyrelsen Gotland, Beslut om arkeologisk förundersökning i form av
schaktningsövervakning vid RAÄ Roma 36:1, kloster(kyrka), på fastigheten
Roma Kloster 2:1, KFN 2013/60
g) Film på Gotland, ansökan till Svenska Filminstitutet om stöd till projektet
GRUFF – filmworkshops på Gotlands ungdomsgårdar, KFN 2013/73
13. Delegationsbeslut, Au § 26
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14. Övriga ärenden
15. Inför KFN-sammanträdet 4 juni
Arbetsutskott: 21 maj
Tema: Folkbildning
Kvarten: Studieförbund
Månadsrapport april. Delårsrapport 1
Ungdomsledarpris, delas ut vid Rf smtr 17 juni
Fördelning av bidrag till övriga kulturorganisationer
Folkbildningsbidrag till studieförbunden,
KFN 2013/19, Au § 10

16. Idrott och hälsa för hbtq-personer
17. Sammanträdet avslutas

Välkomna!
Janica Sörestedt, ordförande

Ärendenr KFN 2013/41

Kultur- och fritidsförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Niklas Callemark

Datum 14 februari 2013

ÄRENDE NR 9
Kultur- och fritidsnämnden

RS remiss: Energi 2020 - energiplan för Region Gotland,
KS 2011/710
Förslag till beslut

Nämnden godkänner Energiplan 2020 samt betonar vikten av att kompetens
säkras för att tillgodose behovet av information och stöd vid anskaffande av
maskiner drivna av biogas.
Bedömning

Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit del av förslag till ny energiplan för
Region Gotland och anser att det är mycket väl genomarbetat som väl
täcker den framtida energiförsörjningen.
Angående frågan om biogasanvändningen till fordon vill förvaltningen gärna
medverka till att målen uppfylls men saknar idag kompetens på biogasfordon.
Därför föreslås att Region Gotland ställer en person med god kännedom om
biogasfordon till förfogande som kan vara behjälplig när det gäller frågor
angående inköp av maskiner drivna av biogas.

Maria Modig

Niklas Callenmark

kultur- och fritidsdirektör

enhetschef anläggningar
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Ärendenr RS 2012/174, KFN 2013/38

Kultur- och fritidsförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Niklas Callenmark

Datum 11 mars 2013

Ärende nr 10
KFN
Kultur- och fritidsnämnden

Remiss. Bostadsförsörjningsplan Region Gotland
2013-2018
Förslag till beslut

Nämnden godkänner planen med nedanstående synpunkter.
Bedömning

Bostadsförsörjningsplanen är innehållsrik och välskriven. Förvaltningen vill
särskilt trycka på det goda med att planen tar upp nedanstående frågor:
Demokratikapitlet om att motverka segregation genom varierad
lägenhetssammansättning och varierade upplåtelseformer och hustyper,
sid 5, är mycket viktigt.
Det är mycket bra att planen lyfter fram hela Gotland och särskilt
trycker på att ett antal serviceorter bör utvecklas för att stärka
landsbygden, sid 6.
Kapitlet om hållbar stadsutveckling där bra boendemiljöer ska skapas
med god livsmiljö, livgivande kulturpolitik och ett rikt friluftsliv, sid 7.
Kapitlet om särskilda förtursregler kan uppfattas som kontroversiellt
men är ett bra initiativ för att kunna knyta nyckelpersoner till Gotland,
sid 8.
Det är positivt att planen tar upp att det inte finns någon strikt
utbyggnadsordning av nya bostadsområden. Istället framhävs att en
flexibel utbyggnadsordning ger de bästa möjligheterna för en långsiktig
och hållbar bebyggelseutveckling, sid 11.
Det enda utvecklingsområde som kan påpekas är att fördjupa frågan om
varför hyreslägenheter är en bristvara och föreslå vad som kan göras för att
förbättra denna situation, sid 13.
Kultur- och fritidsförvaltningen

Maria Modig

Niklas Callenmark

kultur- och fritidsdirektör

enhetschef, fritidsavdelningen

Besöksadress Lövsta Romakloster

E-post registrator_kff@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

1 (1)

Ärendenr RS 2012/174, KFN 2013/38

Kultur- och fritidsförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Arne Grau Amnér/Katja Wiklund

Datum 14 mars 2013

Ärende nr 10
Ungdomens Hus
Kultur- och fritidsnämnden

Remiss. Bostadsförsörjningsplan Region Gotland
2013-2018
Förslag till beslut

Nämnden godkänner planen med nedanstående tillägg.
Bakgrund

Ungdomens Hus, Kultur- och ungdomsavdelningen, ser positivt på
bostadsförsörjningsplanen, inte minst då man beaktat vikten av jämställdhetsoch barnperspektivet. Det vore dock önskvärt att nämna hur man ska arbeta
med den utpekade barnkonsekvensanalysen och inte bara att den finns.
Några punkter som bör förstärkas i planen:
Vikten av mötesplatser, både naturliga som anlagda, för ökad trivsel i
bostadsområden kan inte nog poängteras, detta avser såväl utemiljön
som möteslokaler.
Att integrera ungdomsboende och 55+ lägenheter med traditionella
lägenheter skulle ge många positiva sidoeffekter vilket borde
komplettera skrivningen under 2.4 Demokrati.
Visionen 2025 med 65 000 invånare på Gotland underlättas om man
lägger ett större fokus på ungas boendemöjligheter. Ett sätt att få unga
att stanna kvar på ön alternativt återvända tidigare är möjligheter till
eget boende till rimlig kostnad. En vision som möjliggör en
bostadsgaranti för alla unga skulle utgöra ett stort steg mot Vision
2025.
En tydligare koppling mellan bostadsplaneringen och kollektivtrafiken
är önskvärd.
Kultur- och fritidsförvaltningen, Kultur- och ungdomsavdelningen/Ungdomens hus

Maria Modig
Förvaltningsdirektör

Arne Grau Amnér
Avdelningschef
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Ungdomens hus
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ÄRENDE NR 12 a)

Länsteatern – uppdrag länsdans och
scenkonstkonsulent
I revideringen av 2013 års kulturplan togs beslut i KFN 2012-09-04, enligt nedan:

Ekonomi
Utöver ordinarie medel erhåller Länsteatern för 2013:
1. Enlig punkt 2 ovan 200 000 kr för genomförandet av en dans- och
teaterorganisation.
2. Enligt punkt 3 ovan 500 000 kr för att anställa en scenkonstkonsulent på 100%
för att ytterlikare stärka en enad scenkonstorganisation och fullfölja uppdraget i
Kulturplanen.

ÄRENDE NR 12 a)
Länsteatern på Gotland
Övergripande

Länsteatern på Gotland arbetar på tre olika nivåer.
1. Professionell nivå – egenproducerade föreställningar och gästspel.
2. Semiprofessionell nivå – talangutveckling.
3. Barn och unga – en scen för barn och ungas uppträdande bl a i samarbete med
Kulturskolan.

Länsdans
Uppdrag Länsdans
Länsdansuppdraget såsom nedan beskrivet är övergripande. Kultur- och fritidsförvaltningen är
medveten om att uppdraget – utifrån givna ekonomiska ramar – kommer att kunna genomföras fullt ut
först på längre sikt.
Länsdansuppdraget innebär att:
Fortsätta arbetet som påbörjats genom utvecklingsbidragen för länsdans, dvs med
fokus på de tre benen 1. egna produktioner 2. gästspel och 3. residensverksamhet.
Bygga en struktur för den professionella dansen på Gotland.
1. Verka för att höja anslagen för dans, t ex genom att söka extern
finansiering, utvecklingsbidrag eller motsvarande.
2. Sörja för ett professionellt dansutbud av hög kvalitet för alla invånare
på Gotland.
3. Bidra till utveckling och förnyelse inom den professionella dansen på Gotland.
4. Samarbeta med danskonsulent, dansutbildningar och övriga professionella
inom dans på Gotland.
5. Arrangera professionella gästspel.
6. Tillhandahålla residensverksamhet för gästande grupper och koreografer.
7. Förbättra koreograferna och dansarnas arbetsvillkor, bl a genom att förbättra
produktions- och arbetsvillkor för de fria koreograferna och dansgrupperna.
8. Skapa förutsättningar för att internationellt utbyte och samarbete
utvecklas, som möjliggör kort- och långsiktiga internationella dansutbyten
och samverkansprojekt.
9. Iscensätta och producera professionell dans av nationellt intresse.
Ansvara för omvärldsbevakning i nationell kulturpolitik
1. Fortsätta inhämta kunskap om utvecklingen på dansområdet nationellt
genom omvärldsbevakning och kontinuerliga dialoger.
2. Arbeta sig in i befintliga nationella dansnätverk för kunskapsoch erfarenhetsutbyte.

ÄRENDE NR 12 a)
Genomförande Länsdans 2013

Att göra en omvärldsanalys som beskriver nuläget idag, pekar på behov och ger förslag på
hur dessa ska tillgodoses i framtiden.
1. En inventering av befintliga insatser och resurser av dans på Gotland.
2. Utvärderas konkreta möjligheter och förutsättningar.
3. En realistisk framtidsplan.
4. Att göra två handlingsprogram som beskriver de prioriterade dansinsatserna inom
länsdans, ett för 2013 och ett för 2014-2016, där alla aktiviteter är kopplade till
finansieringsplan/budget.

Förslag till redovisning/rapportering

Löpande statusrapporter (max 1 A4) till kulturstrateg per 27 mars 2013 (inför KFN den 2 april) och
17 maj 2013 (inför AU den 21 maj).
Leverera omvärldsanalys (max 10 A4-sidor) som är kulturstrategen tillhanda senast 1 juli 2013.

Teknikaliteter

Med länsteaterns uppdrag att överta ansvaret för länsdansen ingår övertagandet av alla
tillgångar av teknik som funnits i den tidigare organisationen kallad ”Länsdansen”.

ÄRENDE NR 12 a)
Uppdrag scenkonstkonsulent
Scenkonstkonsulentens uppdrag är:
1. Att – tillsammans med Gotlandsmusiken – under 2013 arbeta fram ett förslag på hur en
scenkonstorganisation (som innefattar dans, musik och teater) ska se ut.
2. Att producera gemensam professionell scenkonstverksamhet (dans, musik, teater).
3. Att – i samarbete med sakkunniga och övriga konsulenter på Gotland – arbeta med
främjandeuppdraget för både dans, musik och teater.
4. Att initiera och verka för finansiering av större projekt inom professionell scenkonst.

För Kultur- och fritidsförvaltningen
Catrine Wikström
Regional kulturstrateg

ÄRENDE NR 12 c)
Redovisning Stöd till Unga Kvinnors Filmskapande 2012, Film på Gotland
Avser produktionen av "Tre prickar" (ursprungligen "Stökig kärlek") av Rebecca Jacobsson, Julia Kimback,
Veronika Persson och Julia Broscheit.
Film på Gotland erhöll 20 000:- av SF1 för produktionen av "Tre prickar", en film gjord av fyra tjejer på
Filmhymnasiet på Gotland. Tre av tjejerna gjorde filmen som avslutningsprojekt på sin utbildning och den
fjärde, manusförfattaren Veronica Persson, gick ut årskurs två på samma utbildning i somras. Rebecca
Jacobsson var produktionsledare och regissör, Julia Broscheit var produktionsassistent och A -foto, Julia
Kimback gjorde ljudet.
Initiativet till ansökan kom från Filmgymnasiets kursansvarige lärare, Ville Jegerhjelm som inlett ett
samarbete med den nya manuslinjen på folkhögskolan i Fårösund. Den ursprungliga tanken var att tjejerna
skulle göra film på ett manus skrivet av elever därifrån.
Nu blev det inte så vilket beskrivs i den reviderade ansökan som Film på Gotland skickade till SF1 i april (se
bilaga 7). Tjejerna gillade inte manuset från folkhögskolan och fick inte till någon bra dialog med
manusförfattarna. De valde istället att be Veronica skriva ett manus på en ide de själva kom upp med.
Tjejerna ville använda en del av pengarna till ett samarbete med manusförfattaren Maria Eng från
Göteborg. De hade tillsammans med sina lärare redan bokat in henne för ett besök på Gotland men
ångrade sig och valde istället att lägga pengarna på en professionell B-fotograf.
Den förändringen skedde utan att Film på Gotland var delaktig. Vi hade en bra dialog till att börja med och
tjejerna skickade fortlöpande information, men just detta missade de vilket var synd eftersom de enligt vår
uppfattning hade behövt arbeta mer med sitt manus.
Filmens spelades in i maj och hade premiär 1/6-12 på Biostaden Borgen. Filmen var också med och
tävlade i mellanviktsklassen under Gotlands kortfilmfestiva! i februari.
Slutsatser:
Det blev en genomarbetad produktion som tjejerna är nöjda med och där de lärde sig en hel del. Bland
annat att det hade varit klokt att jobba igenom manuset ett eller ett par varv till.
Bra med samarbete Film på Gotland - Filmgymnasiet. Tyvärr blev inte folkhögskolan med på det sätt vi
önskat.
Det är inte helt okomplicerat att ge stöd till en film gjord i en gymnasieklass, där även andra
elever gör sina slutproduktioner och inte får extra stöd. Dock ingår det i kursen att söka externa
stöd.
Det är bra att fokus för detta stöd fortsättningsvis blir på mentorsskap och nätverkande istället för
produktioner. Behovet av andra stödfunktioner än rent ekonomiska är stort.

Visby 30 oktober 2012
Ylva Liljehalm
Samordnare ungas filmskapande
Bilagor:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Budget
Planeringsschema
Platsschema
Teamlista
Manus
Ansökan SF1
Reviderad ansökan SF1
DVD med filmen (bifogas senare)

film på Gotland
Projektbeskrivning "Stökig kärlek"
Filmgymnasiet på Gotland och Film på Gotland har inlett ett samarbete med den nya
manusinriktningen på Fårösunds folkhögskolas skrivarlinje. Vi söker nu produktionsstöd för
filmen "Stökig kärlek". Synopsis bifogas. Manus, som skrivs av Per-Anders Norelius och
Christoffer Badeaux, håller på att utvecklas på skrivarlinjen och tre tjejer som går sista året på
filmgymnasiet kommer att producera, fotografera, regissera och klippa filmen, De kommer att
arbeta med projektet under våren 2011, både under och utanför skoltid. De har sina lärare som
handledare men får också råd och handledning av Film på Gotland.
Tjejerna heter Rebecca Jacobsson, Julia Broscheit och Julia Kimback. Julia K vann
mellanviktsklassen i Gotlands kortfilmfestival och tävlar med sin film "En efterlängtad
vägkorsning" i Novemberfestivalen. Alla tre är födda 1993. Rebecca kommer att vara
projektledare/producent.
Om stöd beviljas till vårt crowdfunding-projekt (se separat ansökan från Film i Dalarna)
tillsammans med Film i Dalarna, Film i Sörmland och Film Gävleborg kommer detta projekt
självklart att presenteras på den hemsidan.
Filmen beräknas vara klar i maj 2012.
Kursansvarig lärare på Filmgymnasiet, Ville Jegerhjelm, framhåller att de här tre tjejerna visat
extra vilja och begåvning under utbildningen och det är han som har tagit initiativ till denna
ansökan. Han tror att de med hjälp av en liten budget kan lyfta sig ännu ett snäpp och göra en film
som lägger sig en nivå högre än "vanliga" filmgymnasieproduktioner.
Syftet med projektet är också att prova ett samarbete mellan manusutbildningen —
filmgymnasiet - Film på Gotland. Vi vill undersöka utvecklingspotentialen för ett mer
permanent samarbete.
Budget:
Rekvisita
Skådespelarersättning
Statistersättning
Resor, bl.a. till Fårösund
Catering
3 x 1000:Teknik
Vinjett-animation

3000:9000:3000:1000:3000:10 000: 2000:-

Summa utgifter:

31 000:-

Inkomster:
Tekniklån FpG/Filmgymnasiet
Crowdfunding
Sökt stöd SFI

10 000:1000:
20 000:-

Summa inkomster

31 000:-

Film på Gotland, Broväg 25, 621 41 Visby. Telefon: Q498 -204200.
e-post: info@filmpagotland.se. www.filmpagotland.se. Organisationsnummer: 212000-0803

Reviderad projektbeskrivning för ansökan till Unga kvinnors filmskapande
Film pil Gotland, 29 april 2012

Film på Gotland har beviljats 20 000:- för kortfilmen "Stökig kärlek". Filmen skulle göras
av Julia Broscheit, Rebecca Jacobsson och Julia Kimback på Filmgymnasiet i Visby och
var ett samarbete mellan dem och manusutbildningen på Fårösunds folkhögskola. Filmen
är deras slutprojekt.
Efterhand har det visat sig att tjejerna valde ett annat manus, skrivet av en kvinnlig elev i
årskurs två på Filmgymnasiet - Veronica Persson. De avbröt samarbetet med
manusutbildningen och jobbade istället med det nya manuset, "Trapphuset".
Man har även valt att ta in kortfilmsregissören Maria Eng som mentor för regissören
Rebecca och Rickard Åstedt från Ljud & Bildmedia som stöd till fotografen Julia
Broscheit, något som kostar hälften av det beviljade stödet. I övrigt är förutsättningarna
desamma och vi hoppas att SFI-stödet kan användas till det nya projektet i stället.
Ny Budget:
Maria Eng, resa, logi, handledning
Rickard Åstedt, resa, handledning

6000:4000:-

Mat inspelningsdagar
Rekvisita
Skådespelarersättning
Teknik

3000:1000:6000:10 000:-

Summa utgifter:

30 000:-

Inkomster:
Tekniklån FpG/Filmgymnasiet
SFI

10 000:20 000:-

Summa inkomster

30 000:-

Kultur- och fritidsnämnden

Ärendenr. KFN 2012/309
Handlingstyp Yttrande
Datum den 8 februari 2013

Ärende nr 12 d)

Kulturdepartementet
Enheten för Kulturarv
Jan Olof Andersson
103 33 Stockholm

Bidrag till försvarshistoriska verksamheter –
en översyn (Statskontorets rapport 2012:26)
Förslag till beslut
Region Gotland instämmer i Statskontorets förslag att på kort sikt:
låta en myndighet få det samlade ansvaret
göra åtskillnad mellan statsbidrag och övriga medel
förenkla bidragshanteringen
införa ett öppnare bidragssystem
förändra bidragsförordningen.
Däremot finns en tvekan inför förslaget att på lång sikt föra in statsbidraget i
kultursamverkansmodellen. Detta främst beroende på ekonomiska
förutsättningar, att en orättvisa mellan olika regioner kan uppstå men även till
viss del avsaknad av specialkompetens.
Bakgrund
Mot bakgrund av de förändringar som skett inom det svenska försvaret sedan
1990-talet väcktes under början av 2000-talet frågan om vilka insatser som i
framtiden skulle krävas för att bevara försvarets kulturarv. Detta ledde bland
annat till nya former för insamling, bevarande och nya former för samverkan
mellan Försvarsmakten och museimyndigheterna Statens försvarshistoriska
museer (SFHM) och Statens maritima museer (SMM).
Region Gotland svarar som en av de 61 remissinstanserna.
Sammanfattning
Region Gotland är positiv till att de olika struktuella problemen som finns idag
med nuvarande system får en lösning med tydlig, transparent och förenklad
hantering hos en myndighet.

Maria Modig
Kultur- och fritidsdirektör
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Kultur- och fritidsförvaltningen
Region Gotland

Statsbidraget förs in i kultursamverkansmodellen
Innebär det att nuvarande medel sprids ut jämnt över hela landet, eller kommer
regioner, som Gotland, med förhållandevis mycket försvarshistoria gynnas eller
missgynnas? Kommer detta ökade formella ansvar för Regionen att innebära
att även en större ekonomisk börda läggs på regionen än vad som är fallet idag?
Region Gotland saknar i nuläget formell försvarshistorisk kompetens.
En myndighet får det samlade ansvaret
Region Gotland vill med emfas betona att det primära är att ingen NY
myndighet skapas. Region Gotland anser att Riksanikvarieämbetet vore den
mest lämpade myndigheten, alternativt Kulturrådet.
Åtskillnad mellan statsbidraget och övriga medel
Region Gotland ställer sig bakom Statskontorets förslag att det görs en tydlig
åtskillnad mellan medel som betalas ut som statsbidrag till
museiverksamheterna och medel som ska gå till kostnader för
bidragshanteringen och det stöd som kansliet idag står för.
Förenklad bidragshantering
En modern och funktionell bidragshantering med ett verksamhetsstöd som
årligen söks, bereds, fördelas, motiveras, utbetalas och redovisas/utvärderas är
absolut förutsättningen för en strategisk och effektiv bidragsgivning och
hantering som Region Gotland menar borde införas omgående.
Därför blir det kommande behovet av en
förändrad bidragsförordning
självklar och helt nödvändig. Att sökande ska uppfylla de av förordningen
uppställda krav, såsom mål och syfte, tillgänglighet för allmänheten och andra
fullt normala kriterier blir följaktligen ett självklart krav. Däremot menar
Region Gotland att något krav på regional/kommunal medfinansiering inte
kan ställas.
Barn- och ungdomsperspektiv
Som det står i de nationella kulturpolitiska målen från 2009 så ska särskilt barn
och ungas rätt till kultur uppmärksammas. Detta är ytterst viktigt att påpeka i
det kommande regleringsbrevet för bidrag till försvarsverksamheterna, då
denna målgrupp historiskt sett inte är självklar i sammanhanget, oavsett var
hanteringen av dessa kommer att ske.
Likaså är målen om det levande kulturarvet och de övriga kulturpolitiska målen
viktiga att förhålla sig aktivt till. I denna mansdominerade värld tycker Region
Gotland att även jämställdhetsarbetet bör lyftas och ett genustänkande införas i
grundformuleringarna kring regelverk och styrdokument.
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Ärendenr KFN 2012/312

Kultur- och fritidsnämnden

Handlingstyp Yttrande

Kerstin Simberg, bibliotekschef
Elisabeth Stenberg-Lundin, länsbibliotekarie

Datum 5 februari 2013

ÄRENDE NR 12 e)
Kulturdepartementet

Remissvar. Läsandets kultur - slutbetänkande av
Litteraturutredningen SOU 2012:65
Läsfrämjande i förskola och skola

Vi stödjer förslaget om att det ska finnas särskilda läsombud i förskolan.
Ett av utredningens förslag är bättre och fördjupad undervisning i
litteraturdidaktik för lärare/blivande lärare. Vi tycker att detta är bra men
menar att för ett framgångsrikt läsfrämjandearbete krävs att även
bibliotekarier utbildas inom området. För närvarande får inte blivande
bibliotekarier detta i sin utbildning. Vi föreslår därför att gedigna kurser
och metodutvecklingar sker för bibliotekarier, gärna i samarbete med
lärare.
Utvidga Kulturrådets uppdrag inom läsfrämjandeområdet till att
samordna större insatser för fortbildning av lärare i läsutlärning.
Skolbibliotek

Vi stödjer förslaget om att alla skolbibliotek ska ha en utbildad
bibliotekarie och menar att det borde göras till en lag.
Folkbibliotek

Vi föreslår att folkbiblioteken görs till nav för varje kommuns
läsfrämjande arbete och att medel tillförs för detta.
Stödet till bokhandeln för läsfrämjande åtgärder har på Gotland fungerat
bra, men för de kommuner som inte har en egen bokhandel föreslår vi
att stödet i stället går till folkbiblioteken.
Tillgång till e-böcker är en demokratisk rättighet. Vi stödjer därför
förslaget att SKL får förhandlingsuppdraget gentemot förlagen och att
KB får i uppdrag att säkerställa att upphovsrättsligt fri e-litteratur finns
tillgänglig för förmedling via det allmänna biblioteksväsendet.

Besöksadress Lövsta Romakloster

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Plusgiro 18 97 50-3

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

E-post registrator_kff@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Region Gotland

Folkbildningen

Vi stödjer förslaget att stärka folkbildningens roll i det läsfrämjande
arbetet.
Kultursamverkansmodellen

Vi stödjer utredningens förslag att läsfrämjande och litteratur ska bli en
obligatorisk del i de kulturplaner som tas fram inom ramen för
kultursamverkansmodellen.
Vi ställer oss positiva till att 17 miljoner av stödet för inköp av barn- och
ungdomslitteratur fördelas ut till regional nivå inom ramen för
kultursamverkansmodellen.
Kulturrådet

Vi ställer oss bakom förslaget att Kulturrådet får en samordnande och
övergripande roll inom läsfrämjandeområdet.
Vi stödjer förslaget att Kulturrådet ska ta fram ett handlingsprogram för
läsfrämjandearbetet som bedrivs utanför skolan
Mot bakgrund av stora skillnader mellan befolkningsgrupper och försämrad
läsförmåga bland unga ställer vi oss positiva till förslaget ”Ett läslyft för Sverige”.
För detta krävs åtgärder och nya ekonomiska medel.
Regeringen bör lägga fram en plan för att alla i Sverige, oavsett bakgrund och
förutsättningar, ska ha god läsfärdighet och tillgång till litteratur.

För Region Gotland

Maria Modig
Kultur- och fritidsdirektör
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BESLUT
Datum
2013-02-21

N

REGION

2013 -02- 2 6

Sam
hällsbyggnadsenheten
Marie-Louise Hellqvist
Tfn: 010-22 39 235

Statens fastighetsverk
Per Nelander
Box 254
751 05 Uppsala

Registraturen

Landskap: Gotland
Kommun: Gotland
Fastighetsbeteckning: Roma Kloster 2:1
RAÄ nr: Roma 36:1
Fornlämningstyp: Kloster(kyrka)
Datering: medeltid
Markanvändning: statligt byggnadsminne
Typ av företag: statligt
Typ av exploatering: byte av markskikt

ÄRENDE NR 12 f)

Beslut om arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervak-ning
vid RAÄ Roma 36:1, kloster(kyrka), på fastigheten Roma Kloster 2:1, Region
Gotland
BESLUT
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 2 kap. 13 § lagen (1988:950) om kulturminnen
m.m. (KML) om en arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning med anledning av byte av markskikt i och i anslutning till klosterkyrkan på
rubricerad fastighet. Den arkeologiska förundersökningen ska utföras av Arendus i
enlighet med bilagda undersökningsplan.
REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET
Statens fastighetsverk har inkommit med ett förslag till åtgärder för att byta markskiktet vid Roma kloster och Kungsgård. Nuvarande markskikt är svårskött och
vissa partier blir till lera vid nederbörd. Åtgärderna innebär att det översta markskiktet banas av för att åter fyllas med grus till en jämn nivå.
I april 2012 påträffades en grav i munkarnas kor i klosterkyrkan. Vid detta tillfälle
undersöktes inte graven utan en täckhäll lades ovan graven (lst dnr 431-1644-12).
Vid det nu planerade bytet av markskikt kommer täckhällen att utgöra ett hinder
för fortsatt verksamhet i klosterkyrkan eftersom täckhällen ligger ovan nuvarande
marknivå.
Täckhällen tas bort och skelettet undersöks av osteolog. Skelettet ska efter osteologisk undersökning åter placeras i graven varefter graven fylls med fin sand och
täcks med de ursprungliga täckhällarna (om det är möjligt). Åtgärderna med sandfyllning är reversibla om framtida undersökningar av graven kommer till stånd.
POSTADRESS
621 85 VISBY

BESÖKSADRESS

TELEFON

E-POST

WEBBPLATS

Visborgsall6n 4

0498-29 21 oo

gotland@lansstyrelsen.se

www.lansstyrelsen.se/gotland
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MOTIVERING TILL BESLUTET
Syftet med förundersökningen är att ta reda på om fornlämning berörs, och i så
fall i vilken omfattning de berörs av markarbetet. I klosterkyrkan kan fler gravar
upptäckas i och med avbaning av markskikt. Förundersökningen ger Länsstyrelsen beslutsunderlag för kommande tillståndsprövning. Om tidigare okända fornlämningar påträffas vid förundersökningen, är det Länsstyrelsen som beslutar om
eventuella vidare arkeologiska åtgärder.
VAL AV UNDERSÖKARE
I enlighet med 14 § i Riksantikvarieämbetets föreskrifter och allmänna råd avseende verkställigheten av 2 kap. 10-13 §§ KML har valet av undersökare skett genom direktval då totalkostnaden för den arkeologisk förundersökningen understiger 5 prisbasbelopp. Länsstyrelsen uppdrar åt Arendus att genomföra den särskilda utredningen då detta företag har erforderlig kompetens samt erfarenhet av
denna typ av undersökning.
KOSTNAD OCH KOSTNADSANSVAR
I enlighet med 2 kap. 14 § KML svarar den som utför ett arbetsföretag för kostnaden för åtgärder enligt 2 kap. 13 § KML. Detta innebär att kostnaden för den arkeologiska förundersökningen, vilken uppgår till totalt 29 250 kr enligt 2013 års
taxa, skall bäras av er. Maskinkostnad ingår inte. Ni har blivit informerad om och
godkänt dessa kostnader. En särredovisning för samtliga utgiftsposter återfinns i
den bilagda undersökningsplanen.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Kontakta i god tid Arendus för att planera förundersökningen. Kontaktperson är 011e Hoffman, 0498-21 99 99 eller 0705-97 96 04.
En rapport över förundersökningen kommer att översändas till er.
Detta beslut är giltigt från dagen för beslutet och tre år framåt.
Beslutet kan överklagas hos Förvaltningsrätten i Stockholm, se bilagda information om hur man överklagar.
ÖVRIGT
I detta ärende har ,enhetschef Kicki Scheller beslutat efter föredragning av arkeolo Marie-Louis
Hellqvist.

ic i cheller

Marie-Louise Hellqvist
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Bilaga:
Förfrågningsunderlag
Undersökningsplan
Anvisning om hur man överklagar
Kopia med bilaga:
RAÄ
Kopia utan bilaga:
Arendus, Färjeleden 5, 621 58 Visby
Region Gotland, Kultur och fritid samt Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ärende nr 13
Delegationsbeslut om stöd till kultur- och fritidsverksamhet, april 2013
Sökande
Arrangemang
Stöd till kulturarrangemang/projekt
Wenge hembygdsförening,
Verksamhetsstöd 2012

Sökt summa

Beslut

5 000 kr

5 000 kr

Visby Internationella
Singersongwriterfestival
2013
Super Market Artfair
2013 i Stockholm
Dragspelsgala 2013

15 000 kr

15 000 kr

78 610 kr

14 250 kr

3 000 kr

Kortfilmen ”Blå”
Spelfilmen ”Dit
KFN 2013/50
vingarna bär”
Ylva Floreman, KFN 2013/74
Kortfilmen ”Från nazist
till kvinna”
Gustaf Lundh, KFN 2013/75
Kortfilmen
”Ängladiaboliad”
Stöd till fritidsarrangemang/projekt
Folkuniversitetet, KFN 2012/307 Visby Int Singersongwriterfestival 2013
Gotlands Fotbollsförbund,
Krullis Cup 25/2-1/3

5 000 kr
8 000 kr

3 000 kr samt
hyresbefrielse, 1 100 kr
5 000 kr
8 000 kr

10 000 kr

10 000 kr

8 000 kr

8 000 kr

Hyresbefrielse,
kontantstöd
Hyresbefrielse,
13 756 kr
Lägerkostnader
för 6-7 ungdomar, stöd 2 000
kr/ungdom
Hyresbefrielse
2 600 kr
Hyreskostnader
9 600 kr

Avslås, se KFN
2012/306 ovan
Hyresbefrielse, högst
12 000 kr
1 000 kr/ungdom

KFN 2011/93

Folkuniversitetet,
KFN 2012/306

Galleriföreningen Gotland,
KFN 2012/311

Gutebälgarna, KFN 2012/314
Jessica Lundberg, KFN 2012/39
Allie Karlsson,

KFN 2013/6

Gotlands Fäktklubb,
KFN 2013/13

Gotlands Bordtennisförbund,

Internationellt
ungdomsutbyte
Bergamo-Gotland mars
2013
Guldracket 2013

KFN 2013/21

Hyresbefrielse högst
2 000 kr
Avslås

IK Graip hockey, KFN 2013/29

Cementa Cup 2013

Tryckbidrag
Eksta hembygdsförening,

Sockenbok om Eksta

5 000 kr

5 000 kr

Domarkurs i
kaninhoppning

2 000 kr

2 000 kr

KFN 2011/107

Pengar i Påse
Stenkyrka kaninhoppare,
KFN 2013/28

Registrering av ideell förening
Havdhems Föreläsningsförening, KFN 2012/209
Kulturens Bildningsverksamhet, KFN 2012/218
Humanisterna Gotland,

Godkänd
Godkänd
Godkänd

KFN 2012/335

Gotlands Gosskör,

Godkänd

KFN 2013/18

AMD Anhöriga Mot Droger,
Gotland, KFN 2013/7
F.A.T.E.G Föreningen anhöriga
till gärningsmän, KFN 2013/12

Anställningsärenden, löpnr 6-15. Utbetalningslistor, löpnr 591-595.

Godkänd
Godkänd

