Kultur- och fritidsnämnden

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
2013-05-27

Kultur- och fritidsnämnden kallas härmed till sammanträde
tisdagen den 4 juni, kl 09.00-ca 15.00, Visborg, lokal: Ösel.

Föredragningslista
1. Justerare, närvaro/ersättare
2. Rf § 26, Avsägelser och fyllnadsval: ny ersättare i KFN, Mona
Malmström (MP), KFN 2013/1
3. Beslut om öppet sammanträde 10 september

Au § 30

4. Delårsrapport 1, KFN 2013/2

Au § 32

bilaga

5. Månadsrapport april, KFN 2013/2

Au § 33

bilaga

6. Styrkort, KFN 2013/180

Au § 34

7. Rs § 160, Förslag om att ersätta nuvarande program för
handikappfrågor, nämndernas åtgärdsplaner till LK senast 20
september 2013, KFN 2013/94

Au § 35

8. Region Gotlands Ungdomsledarpris 2013, KFN 2013/64

Au § 36

9. Folkbildningsbidrag till studieförbunden, KFN 2013/19,

Au § 37

bilaga

Au § 38

bilaga

11. Visby Roma, tidigareläggning av sommaris i Visby, KFN 2013/162

Au § 39

bilaga

12. IDA-gruppens fortsatta uppdrag, KFN 2013/137

Au § 41

bilaga

13. RSMH-Kamratringen, verksamhetsstöd 2013, KFN 2013/67

Au § 42

bilaga

14. FUNKISAM, verksamhetsstöd 2013, KFN 2013/68

Au § 43

bilaga

15. Rapporter:
a) Kultursamverkansmodellen, KFN 2012/30, 2013/4:
Catrine Wikström, Ny kulturplan, bilaga delas ut vid sammanträdet
Anso Norling, Hemslöjden, Utredning angående eventuellt
samgående med Gotlands Museum
b) Bidragsöversyn, KFN 2011/171, bilaga
c) Filmkluster i Fårösund, KFN 2012/308
d) Fördjupad översiktplan för Fårö, KFN 2013/71, bilaga
e) Utökad ram för teknikstöd till föreningsägda samlingslokaler,
KFN 2010/176, bilaga
f) Verksamhetsdrift av nya sporthallen, KFN 2013/46, bilaga
g) Nationaldagsfirande, KFN 2011/230, jfr KFN § 12, 2013-02-05
h) 1,2 mkr beviljat till Skapande skola läsåret 2013/2014
i) Barn- och ungdomskultur 2012, KFN 2013/160

Au § 44

10.

jfr KFN § 11, 2013-02-05
Arrangemangstaxa, KFN 2013/156

Besöksadress Lövsta Landsbygdscentrum

Bankgiro 339–8328

Postadress SE–621 81 Visby

Postgiro 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

Au § 31

bilaga
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j) Tillstånd till ingrepp i RAÄ Visby 57:1, kyrka/ruin, på
fastigheten Visby S:ta Katarina 1 (dnr 431-515-13), KFN 2013/154,
bilaga
k) Rs § 111 Överföring av driftansvar. Visbys engagemang i
Hanseförbundet, KFN 2012/61, jfr KFN § 9, 2013-02-05, bilaga
16. Delegationsbeslut

Au § 45

17. Övriga ärenden

Au § 46

18. Inför KFN-sammanträdet 10 september
Arbetsutskott: 27 augusti
Månadsrapport
Delårsrapport 2
Inför budget 2014
Ny kulturplan 2014-2017
Kvarten: Studieförbunden

Au § 47

Välkomna!
Janica Sörestedt, ordförande

bilaga

Ärende nr 4

Ärendenr. KFN 2013/2

Kultur- och fritidsförvaltningen
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Handlingstyp Månadsrapport april
Datum 20 maj 2013

Ärende nr 5

Kultur- och fritidsnämndens månadsrapport april
Resultatprognos och investeringsprognos

Resultatet för perioden visar en budget i balans om man bortser från
semesterlöneskulden. Dock finns ännu olösta kostnader för besparingar som
tillkom i februari, men strävan är att göra ett nollresultat. Kravet på avsättning
till buffert på en procent kommer inte att kunna verkställas.
Driftsbudget

Perioden:

förvaltningen totalt

jan - april 2013 tkr

Justerat

Justerad

utfall

budget

Hela året

Avvikelse

tkr

Årsbudget

Årsprognos

inkl TA

Beräknat
årsresultat

Taxor och avgifter

-3 497

-3 747

-251

-11 242

-9 877

-1 365

Hyror

-1 661

-1 488

173

-4 465

-6 107

1 642

Lönebidrag

-562

-320

243

-959

-1 572

613

Övriga bidrag

-10 959

-7 320

3 639

-21 959

-22 959

1 000

Verksamhetens totala intäkter

-16 679

-12 875

3 804

-38 625

-40 515

1 890

Stöd till fritidsverksamhet

5 445

5 445

0

14 856

14 856

0

Stöd till kulturverksamhet

24 092

20 670

-3 423

46 592

46 592

0

3

33

30

100

100

0

Stöd till ungdomsverksamhet
Köp av verksamhet
Personalkostnader
Semesterlöneskuld
Lokalkostnader

481

494

13

1 482

1 482

0

16 114

16 626

512

49 878

50 985

-1 107

1 305

28

-1 277

85

85

0

11 473

11 716

243

35 147

34 508

639

Övriga kostnader
Verksamhetens totala
kostnader

6 837

6 321

-516

18 964

20 386

-1 422

65 751

61 334

-4 418

167 104

168 994

-1 890

Summa netto kostnader

49 072

48 459

-613

128 479

128 479

0

805

690

-115

2 070

2 070

0

49 876

49 149

-728

130 549

130 549

0

Kapitalkostnader
Summa nettoresultat

Investeringsprognos

Investeringsbudgeten beräknas användas fullt ut. Förvaltningen kommer även
behöva lyfta 1000 tkr ur eget kapital (beslut RS § 241/2012) för att färdigställa
Gutavallens löparbanor.
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Kultur- och fritidsförvaltningen
Region Gotland

Investeringsbudget

Perioden:

jan - april 2013 tkr

förvaltningen totalt

Perioden:

Ackumulerad

Perioden:

budget

Hela året
Avvikelse

Årsbudget

tkr
Årsprognos

inkl TA

Inventarier

197

1 000

803

1 000

1 000

IP Skogen läktare

145

300

155

300

300

Ny beläggning Gutavallen

150

1 418

1 268

1 418

2 418

0

450

450

450

450

492

3 168

2676

3 168

4 168

Speedwaybana
Summa investeringar

Kommentarer till personalstatistik

Förvaltningen har 120 tillsvidareanställda och 17 visstidsanställda. Omräknat
till årsarbetare blir det för tillsvidareanställda 108,06 och visstidsanställda 11,81.
Förvaltningen har under perioden minskats med en visstidsanställd.
Redovisning eget kapital
2013-04-30
tkr

Eget kapital
Ingående balans 2013
Överföring av 2012 års resultat
Återbäring från SF
Återstår 2013-01-01

RS §
241/2012

Beslutade uttag:
Gutavallens löparbanor
Totalt beslutat/utnyttjat
Utgående balans

Ansökan

Beslut

-4763
-615
-34
-5412
1000

1000

1000

1000
-4412

Kultur- och fritidsförvaltningen

Maria Modig
Kultur- och fritidsdirektör

Anne-Marie Karlsson
Förvaltningsekonom

KFN 2013/94
PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-05-31

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-05-22

Ärende nr 7

Rs § 160
Au § 155

Förslag om att ersätta nuvarande program för handikappfrågor
KS 2011/556

– Handikapprådet 2011-11-09
- Ledningskontoret 2012-05-11

Handikapprådet har föreslagit att regionfullmäktige ska anta FN:s konvention för
mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning (antagen av FN 2006).
Denna ska ersätta nuvarande Program för handikappfrågor (antaget av fullmäktige
2002). Konventionen är underskriven och sedan januari 2009 har Sverige juridiskt
förbundit sig att främja, skydda och säkerställa rättigheter för personer med
funktionsnedsättning. Handikapprådet föreslår även att nämnderna ska få i uppdrag
att anta en handlingsplan med aktiviteter och mätbara mål och att medel avsätts för
genomförande.
Ledningskontoret anför att Region Gotland redan genom att Sverige har ratificerat
konventionen är förbundet att följa denna. Kontoret bedömer att resurserna bör
läggas på att identifiera konkreta förbättringsområden och åtgärder. Kontoret
rekommenderar att styrelser och nämnder uppmanas att identifiera utvecklingsbehov
och åtaganden utifrån FN:s konvention samt att föra in dessa i styrkort, budget och
verksamhetsplaner. Arbetet bör planeras och följas upp i dialog med samrådsgrupper och handikapprådet. Ledningskontoret bör i samråd med handikapprådet få
i uppdrag att genomföra en dialogbaserad kunskapsspridning till stöd för detta.
Vidare bör funktionshinderperspektiv tillsammans med övriga diskrimineringsgrunder beaktas i ledningskontorets översyn av regionens servicepolicy.
Yrkande:
o
Stefaan De Maecker (MP) yrkade att nämnder och styrelser uppdras att identifiera egna förbättringsområden och planera åtgärder utifrån FN:s konvention om
mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning, att FN:s konvention om mänskliga rättigheter ersätter program för handikappfrågor i Gotlands
kommun, att regionstyrelsen uppdras att fastställa en struktur för dialog mellan
handikapporganisationer, förvaltningar och nämnder samt att regionstyrelsen
uppdras att fastställa en struktur och rutiner för samordnad uppföljning med
hjälp av Handisams och Sveriges kommuner och landstings e-verktyg för
tillgänglighetsarbete.
forts

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-05-31

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-05-22

Rs § 160 forts
Au § 155

Regionstyrelsens beslut


Nämnder och styrelser uppdras att identifiera egna förbättringsområden och
planera åtgärder utifrån FN:s konvention om mänskliga rättigheter, för personer
med funktionsnedsättning.



FN:s konvention om mänskliga rättigheter ersätter program för handikappfrågor
i Gotlands kommun från 2002.



Regionstyrelsen uppdras att fastställa struktur för dialog mellan handikapporganisationer, förvaltningar och nämnder.



Regionstyrelsen uppdras att fastställa en struktur och rutiner för samordnad
uppföljning med hjälp av Handisams och Sveriges kommuner och landstings
e-verktyg för tillgänglighetsarbete.

Expedieras:
Handikapprådet
Ledningskontoret, folkhälsa och välfärd

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr KS 2011/556

Regionstyrelsen

Handlingstyp
Datum 22 mars 2013

Regionala nämnder och styrelser

Införande av FN-konventionen för mänskliga rättigheter
för personer med funktionsnedsättningar i Region
Gotland
Regionstyrelsen har beslutat att regionens nämnder och styrelser ska uppdras att
identifiera egna förbättringsområden och planera åtgärder utifrån FN:s
konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Därtill har regionstyrelsen föreslagit att Program för handikappfrågor (antaget av
fullmäktige 2002) ska ersättas med ovanstående åtgärdsplaner samt att
regionstyrelsen fastställer en tydlig struktur för dialog mellan
handikapporganisationer, förvaltningar och nämnder. Regionstyrelsen ska därtill
fastställa en struktur och rutiner för samordnad uppföljning av regionens arbete
enligt ovan.
En samlad rapportering av nämndernas planer samt förslag att ersätta Program
för handikappfrågor planeras till regionfullmäktige i december. Detta förutsätter
att nämndernas åtgärdsplaner sänds in till ledningskontoret, enheten för
folkhälsa och välfärd senast 20 september 2013.
Ledningskontoret planerar att under maj inbjuda förvaltningarnas ansvariga för
funktionshinderfrågorna till en workshop om FN:s konvention och exempel på
konkret arbete i andra kommuner/landsting/regioner, som stöd under
utvecklingsarbetet. För ytterligare information frågor om ovanstående uppdrag,
kontakta lisa.stark@gotland.se och eva.sellberg@gotland.se .

Besöksadress Visborgsallén 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Plusgiro 18 97 50-3

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl
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E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Ärendenr KS 2011/556

Regionstyrelsen
Region Gotland

FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med
funktionsnedsättning

FN antog år 2006 en konvention om mänskliga rättigheter för personer med
funktionshinder. Sverige undertecknade konventionen två år senare.
Konventionen finns att beställa eller ladda ned på myndigheten Handisams
hemsida. http://handisam.se/Publikationer-ochpress/Informationsmaterial/Foldrar-och-broschyrer/FNs-konvention-omrattigheter-for-personer-med-funktionsnedsattning/
När en stat ratificerar en människorättskonvention förbinder sig staten juridiskt
att förverkliga de rättigheter som konventionen innehåller. Med stat avses alla
offentliga organ, också kommun, region och landsting som alltså är förbundna
att främja, skydda och säkerställa rättigheter för personer med
funktionsnedsättning.
En funktionsnedsättning är en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell
funktionsförmåga. Ett funktionshinder är den begränsning i relation till
omgivningen som en funktionsnedsättning innebär för en person. Det betyder
att graden av funktionshinder varierar och påverkas av omgivningens
utformning och organisation. Cirka en femtedel av landets befolkning har någon
form av funktionsnedsättning enligt den nationella myndigheten för
handikappolitisk samordning, Handisam.
Konventionen täcker in följande områden:
-

Respekt för människors inneboende värde och självbestämmande
Ickediskriminering
Fullständigt och faktiskt deltagande i samhället
Respekt för olikheter och accepterande av personer med
funktionsnedsättning
Lika möjligheter
Tillgänglighet
Jämställdhet mellan män och kvinnor
Respekt för den fortlöpande utvecklingen av förmågan hos barn med
funktionsnedsättning.

Åke Svensson
ordförande regionstyrelsen

Per Lindskog
regiondirektör
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Ärendenr KFN 2013/156

Kultur- och fritidsförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Niklas Callenmark

Datum 6 maj 2013

Ärende nr 10
Kultur- och fritidsnämnden

Arrangemangstaxa
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningen inför en speciell arrangemangstaxa vid
större kommersiella arrangemang.
Förvaltningsdirektör och fritidschef ges rätt att besluta om
arrangemangstaxa ska användas samt vilket pris som ska utgå.
Bakgrund

Kultur- och fritidsförvaltningen, KFF, hyr emellanåt ut vissa arenor till
konserter och dylikt. Förvaltningen följer då sin rådande avgiftslista med en
taxa som dock inte är samkörd med den som samhällsbyggnadsförvaltningen,
SBF, tar ut vid markupplåtelser. KFFs avgiftslista är anpassad för lite mindre
halvideella arrangemang. Som exempel kan nämnas att SBF tar 40 000 kronor i
hyra för cirkusplatsen vid en konsert1 medan KFF tar 6 600 kronor per dag för
hyra av Gutavallen, där grusplan, omklädningsrum, befintliga toaletter m.m.
ingår.2
Bedömning

De olika prissättningarna ger en sned kostnadsfördelning mellan de båda
förvaltningarna. Vid större arrangemang finns det utrymme för KFF att ha en
högre prissättning, och en speciell arrangemangstaxa som bestäms från tillfälle
till tillfälle beroende på arrangemangets art skulle kunna införas.

Maria Modig

Niklas Callenmark

kultur- och fritidsdirektör

enhetschef anläggningar

1

3. ALLMÄNNA SAMMANKOMSTER, OFFENTLIGA TILLSTÄLLNINGAR, SPORT OCH IDROTT
Inträdesbelagt eller kommersiellt arrangemang yta minst 2000 m 2, 40 000 kr/dag (Taxa för
upplåtelse av offentlig plats, s. 3)
2
Kommersiella arrangemang samt utställningar kan i vissa fall hyra idrottsplatser, inomhushallar,
ishallar, och liknande anläggningar under vissa perioder. 6 600 kr/dag (KFFs avgiftslista, s. 3)

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
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Ärendenr KFN 2013/162

Kultur- och fritidsförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 13 maj 2013

Ärende nr 11
Kultur- och fritidsnämnden

Begäran om tidigareläggande av is för Visby Roma Hockey
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden tillmötesgår Visby Roma Hockeys begäran om
tidigareläggande av is genom att subventionera kostnaden. Subventionen
innebär att Visby Roma Hockey betalar de rörliga kostnaderna exklusive
personalkostnader i max tio dagar.
Bakgrund

Visby Roma Hockey har inkommit med en begäran till kultur- och
fritidsförvaltningen om tidigareläggande av is än de av nämnden beslutade
riktlinjer i KFN § 115, 2009-12-12, se bilaga. Visby Roma Hockey skriver i sin
framställan att ”Då Visby Romas A-lag befinner sig på elitnivå så behövs mer
förberedelsetid på is för att kunna hävda sig på denna nivå, dessutom har den
kraftigt växande ungdomsverksamheten också utryckt ’krav’ om att få fler
isveckor varje säsong för att närma sig de förutsättningar som lagen på
fastlandet har.”
Bedömning

Kultur- och fritidsförvaltningen gör bedömningen att tidigare beslut om is ska
ligga kvar som grund men att Visby Roma Hockey erbjuds att få ett
subventionerat pris på is max tio dagar innan tidigare beslutat datum. Detta
beslut ska gälla 2013, 2014 och 2015. Visby Roma måste i god tid, senast i
början av maj, meddela antal dagar utöver grundavtalet som föreningen har
behov av. Det subventionerade priset följer index och innebär att
personalkostnaden räknas bort. Visby Roma Hockey betalar således för
resterande summa.
Kultur- och fritidsförvaltningen

Maria Modig
kultur- och fritidsdirektör

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
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Ärendenr KFN 2013/137

Kultur- och fritidsförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

IDA-gruppen
Marianne Ekedahl

Datum 13 maj 2013

Ärende nr 12
Kultur- och fritidsnämnden

IDA-gruppens fortsatta uppdrag
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden hemställer hos regionfullmäktige
att arbetet med utbildning och implementering av
barnkonsekvensanalys överlämnas till ledningskontoret, samt
att ungdomsdemokratiarbetet fortsätter inom ramen för IDA-gruppen
med bibehållna resurser.
Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2010-03-29 att kommunen genom IDAgruppen skulle utveckla en checklista för barnkonsekvensbedömningar
(Kf § 39). Finansieringen skedde inom ramen för IDA-gruppens budget.
Gruppen utarbetade i samråd med ledningskontoret en modell, anvisningar
och checklista för barnkonsekvensanalys inför politiska beslut. Checklistan gick
på remiss till nämnderna för yttrande. Implementering och utbildning av
nämnder, förvaltningsledningar samt berörda tjänstepersoner påbörjades
hösten 2012. IDA-gruppens uppdrag är därmed avslutat.
Bedömning

IDA-gruppen tillsattes 2001 av kommunstyrelsen med uppdraget att stärka
ungdomars möjligheter till inflytande. IDA står för Inflytande Delaktighet
Ansvar. Bland annat anställdes ungdomslotsar, ungdomsforum anordnades och
ungdomsråd bildades. Sedan arbetet med barnkonsekvensanalys startade 2010
har ungdomsdemokratiarbetet begränsats av ekonomiska skäl.

Maria Modig

Marianne Ekedahl

kultur- och fritidsdirektör

verksamhetsutvecklare

Besöksadress Lövsta Romakloster

E-post registrator_kff@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se
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Kultur- och fritidsförvaltningen

Ärendenr KFN 2013/67

H Johanna Larson

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 2013-05-08

Ärende nr 13
Kultur- och fritidsnämnden

Ansökan om stöd 2013 RSMH-Kamratringen
Förslag till beslut

Att bevilja föreningen stöd med 80 000 kr. Riktat till att hålla öppen verksamhet för
medborgare år 2013. Stödet belastar verksamhet 366 objekt 31405.

Bakgrund

RSMH (Riksförbundet för Social och Mental Hälsa) Kamratföreningen Visby söker 104 000 kr
i kontant stöd. Stödet avser huvudsakligen gå till personalkostnader. RSMH är en ideell
förening och har funnits på Gotland sedan 1974. Föreningen har 94 medlemmar.
Föreningen har under många år fått politiskt stöd för dess viktiga verksamhet med att skapa ett
socialt sammanhang för gruppen som upplevt sociala eller psykiska svårigheter.
RSMHs största utgifter är för medlemsmöten, aktiviteter och sin närvaro på Träffpunkt Gråbo.
Föreningens största intäkter är stöd från det reguljära regionala stödet i form av aktivitetsstöd,
resestöd och distriktsstöd på ca 21 500 kr. Föreningen har en skötsam ekonomi och har positivt
utfall på 5 000 kr 2012.
Bedömning

RSMH söker och får aktivitetsstöd och distriktsstöd från kultur- och fritidsförvaltningen på
över 20 000 kr/år. Föreningen har utan kostnad en lokal i Villa Maria hos Socialförvaltningen,
SOF, vilket är ett stöd med ca 44 000 kr/år (2011). RSMH samarbetar med SOF och andra
verksamheter i huset.
Förvaltningen har i ett möte bett om särskild motivering till att de ska få stöd utöver de
reguljära aktivitets- och distriktsstödet. Föreningens motivering till extra stöd är att RSMH har
medlemmar i det absolut minst bemedlade skiktet i samhället av alla föreningar för
funktionsnedsatta.
Förvaltningens bedömning är att bistå föreningen med extra stöd för 2013 med 80 000 kr.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Fritidsavdelningen

Maria Modig
Förvaltningsdirektör

Johanna Larson
Stödhandläggare

Besöksadress Lövsta landsbygdscentrum, Roma

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Postgiro 18 97 50-3

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

Org. nr. 212000-0803
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Kultur- och fritidsförvaltningen

Ärendenr KFN 2013/68

H Johanna Larson

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 2013-05-13

Ärende nr 14
Kultur- och fritidsnämnden

Ansökan om stöd 2013 FUNKISAM
Förslag till beslut

Att bevilja FUNKISAM stöd med 92 600 kr. Stödet belastar verksamhet 366 objekt 31405.

Bakgrund

Föreningen FUNKISAM söker 92 600 kr i kontant stöd. Föreningen skall fungera som en
paraplyorganisation för alla föreningar med funktionsnedsättningar. FUNKISAM har idag 17
betalande medlemsföreningar av 28 möjliga. FUNKISAM har kontakt med alla föreningar för
funktionsnedsatta.
Föreningen har idag i stort sett inget annat stöd än det som kommer från kultur- och
fritidsnämnden. Medlemsföreningarna betalar numera 100 kr/år. För att föreningen ska kunna
fungera som de önskar behövs en kanslist arbeta för medlemsföreningarna för att hålla ihop
arbetet. Verksamheterna med att bevaka intressefrågor i olika grupper och samråd
arbetsfördelas mellan lämpliga personer i styrelsen och medlemsföreningarna sker på ideell
basis. Föreningens största utgift är hyran med knappt 55 tkr/år. Lokalen används aktivt och är
tillgänglig för medlemsföreningarna.
Bedömning

FUNKISAM har delvis nya styrelsemedlemmar som representerar olika medlemsföreningar
vilket är bra. En paraplyorganisation för föreningar för funktionsnedsatta behövs för en
kontaktyta till målgruppen funktionsnedsatta. Föreningen har stora utgifter i möteskostnader,
hemsida och marknadsföring som är en förutsättning för arbetet. Flera föreningar använder
FUNKISAMs lokal som möteslokal – där dessa föreningar får aktivitetsstöd. Under ett möte
med föreningen rekommenderade kultur- och fritid se över det så att kultur- och fritid inte
stödjer samma sak två gånger.
Förvaltningens bedömning är att bistå med stöd för 2013 på 92 600 kr.
Kultur- och fritidsförvaltningen

Fritidsavdelningen

Maria Modig
Förvaltningsdirektör

Johanna Larson
Stödhandläggare

Besöksadress Lövsta landsbygdscentrum, Roma

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Postgiro 18 97 50-3

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

Org. nr. 212000-0803

E-post regiongotland@gotland.se
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Kultur- och fritidsförvaltningen
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Handlingstyp Delrapport
Datum 2013-05-07

Ärende nr 15b
Kultur- och fritidsnämnden

Delrapport 5, bidragsöversyn
Nuläge:
Arbetsgruppen ser nu översynen i tre delar.
Kultur- och fritidsvaneundersökningen och 2 500 enkäter är utskickade. Svar
kommer in och ungefär 20 % har kommit så här långt. Två påminnelser ska ännu gå
ut. I UVIABs uppdrag så ingår en brukarundersökning som kommer att riktas till
utvalda föreningar vilket ska komplettera kultur- och fritidsvaneundersökningen
och föreningsboksluten.
Undersökningen kommer att ge en fingervisning på trender och önskemål om hur
befolkningen i stort ser på sin fria tid.
UVIAB ska också sammanställa ”föreningsbokslut” för alla våra föreningar som får
stöd av något slag. KFF har under vintern och våren lämnat in uppgifter för alla
föreningar om vilket stöd de fått, belopp, bokade timmar i alla olika lokaler och vad
lokalerna egentligen kostar KFF. På så sätt får vi fram det totala stödet till varje
förening – även de stöd i form av subventionerade hyror som inte syns någonstans.
Det kommer att ge oss en bild som är viktig att visa utåt vad KFN/KFF faktiskt gör
och ger för pengarna i budget.
Översyn över själva bidragsarterna som är sökbara och har kriterier beslutade av
KFN har påbörjats med en översikt i form av en matris. I matrisen har alla stöd
listats upp efter budgeten. Där noteras information om hur många föreningar som
söker, sökta belopp (efterfrågan), föreningarnas medlemsantal (spridningseffekt),
problem och möjligheter med bidragsarten, kvalitet och uppföljning.
Arbetsgruppen kommer att diskutera varje bidragsart, där enskild handläggare tagit
fram så stort underlag som möjligt för varje bidragsart, för att komma fram till
förbättringar enligt KFNs uppdrag.
En tidsplan är påbörjad och politiken inbjuden i arbetet. De dagar som är uppbokade för
workshop är: 21/5 (10.00-12.00), 27/5 heldag, 29-30/5 UVIAB på Gotland. Kallelser och
planerad dagordning ska skickas ut.

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN
Johanna Larson, Kerstin Simberg, Madeleine Nilsson, Mona Eriksson, Roger Nilsson,
Marianne Ekedahl, Niklas Callenmark m.fl.

Besöksadress Lövsta landsbygdscentrum, Roma

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Postgiro 18 97 50-3
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Ärendenr KFN 2013/71

Kultur- och fritidsförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Niklas Callenmark

Datum 31 mars 2013

Ärende nr 15d
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Fördjupad översiktsplan för Fårö, dnr 102005
Kultur- och fritidsförvaltningens synpunkter

Kultur- och fritidsförvaltningen uppskattar att man i den fördjupade
översiktsplanen för Fårö värnar om det rörliga friluftslivet. En mycket bra
avvägning mellan utveckling av bebyggelseområden och mark för friluftsliv har
gjorts.
Förvaltningen ser med tillfredsställelse att planen har tagit upp Bergmancentret
och dess betydelse för Fårö som helhet. Bergmancentret ges i planen möjlighet
att utvecklas och växa även med bebyggelse i strandnära läge.
Bakgrund

Region Gotland har i det regionala utvecklingsprogrammet "Vision Gotland
2025" antagit en vision fram till år 2025. I programmet nämns regionens
översiktsplan som ett bland flera viktiga konkretiseringsprogram för att
nå visionens mål. I planen sägs att fördjupade översiktsplaner ska tas fram för
de större serviceorterna samt för Storsudret, Fårö och Östergarnslandet. Nu
har en FÖP för Fårö tagits fram där kultur- och fritidsförvaltningen getts
möjlighet att lämna synpunkter.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Maria Modig

Niklas Callenmark

kultur- och fritidsdirektör

enhetschef, fritidsavdelningen

Besöksadress Lövsta Romakloster

E-post registrator_kff@gotland.se
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Ärendenr KFN 2010/176

Kultur- och fritidsförvaltningen
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Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Niklas Callenmark

Datum 22 april 2013

Ärende nr 15e
Kultur- och fritidsnämnden

Utökad ram för teknikstöd till föreningsägda
samlingslokaler
Bakgrund

Enligt beslut av nämnden, KFN § 52, 2010-05-15, beviljades fritidsavdelningen
ett uttag av eget kapital omfattande 100 000 kronor under år 2010 för att
investera i ny teknik i samlingslokaler. Bidraget skulle ses som en
försöksverksamhet som skulle utvärderas då fritidsavdelningen ansåg det
intressant att se om den nya tekniken skulle påverka antalet sammankomster i
samlingslokalerna (jfr bifogat protokollsutdrag).
I december 2010 rapporterades att stöd till fem bygdegårdar skulle utrustas
med datorer och projektorer i samarbete med Bygdegårdarnas Riksförbund på
Gotland (KFN § 154, 2010-12-15). De aktuella bygdegårdarna var Stenkumla
bygdegård, Västerhejde bygdegård, Stånga bygdegård, Hejde bygdegård och
Grötlingbo bygdegård.
Redovisning

Kultur- och fritidsförvaltningen och Bygdegårdarnas Riksförbund har mot
bakgrund av ovanstående haft nämndens uppdrag att göra en uppföljning av
antalet uthyrda sammankomster i de aktuella bygdegårdarna. Statistiken över
antalet uthyrningstillfällen ser ut enligt nedan:

Grötlingbo bygdegård
Hejde bygdegård
Stenkumla bygdegård
Stånga bygdegård
Västerhejde bygdegård

2010

2011

2012

262
118
233
136
34

275
106
154
131
51

274
105
175
86
48

2010 års statistik är de antal uthyrningstillfällen som gällde före installation av
den tekniska utrustningen i samlingslokalerna.

Besöksadress Lövsta Romakloster

E-post registrator_kff@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se
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Kultur- och fritidsförvaltningen

Ärendenr KFN 2010/176

Region Gotland

Sammanfattning

Av statistiken går det inte att dra några slutsatser om antalet uthyrningstillfällen
har påverkats av att ny teknik installerats, generellt ligger antalet uthyrningar
tämligen konstant. Detta gäller även vid en jämförelse mellan ovanstående och
övriga bygdegårdar.
Den slutsats som dock kan dras är att bygdegårdarna fortsatt har stor betydelse
som lokala mötesplatser. Hur tekniken används och hur den bidrar till
aktiviteterna i bygdegårdarna går dock inte att utläsa av statistiken.

Maria Modig

Niklas Callenmark

kultur- och fritidsdirektör

enhetschef anläggningar
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Kultur- och fritidsförvaltningen

Ärendenr KFN 2010/176

Region Gotland

KFN § 52, 2010-05-15
Utökad ram för teknikstöd till föreningsägda samlingslokaler
Dnr: KFN 2010/176
Det finns över 60 stycken föreningsägda samlingslokaler utspridda över den
gotländska landsbygden. Dessa fungerar dels som mötesplatser för bygden
samt som plats för privata sammankomster, dels som landsbygdens
kulturhus med olika kultur- och friskvårdssammankomster. Totalt hålls mer
än 11 000 sammankomster i de föreningsägda samlingslokalerna varje år.
För innevarande år 2010 har många föreningar sökt investeringsbidrag till
ny teknik i samlingslokalerna i och med att de det senaste året har försetts
med bredband. Tanken att samla bygden runt olika evenemang med den
teknik som bredband ger möjlighet till är något som tilltalar Kultur- och
fritidsförvaltningens Fritidsavdelning. Ny teknik skulle även kunna göra
samlingslokalerna till lokala utbildningscenter.
Tyvärr är det i år många ansökningar gällande högprioriterade åtgärder
såsom bidrag vilka delfinansierar statliga bidrag, läckande tak och övriga
tätskikt samt bidrag till värmeinstallationer. Detta gör att fritidsavdelningen
har tvingats prioritera bort bidrag till ny teknik. Detta är mycket tråkigt då
det vore intressant att se hur den nya teknikens intåg skulle påverka antalet
sammankomster i samlingslokalerna.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Att bevilja Fritidsavdelningen ett uttag av eget kapital omfattande
maximalt 100 tkr under 2010 för att kunna bevilja investeringsbidrag
för ny teknik till samlingslokaler i samarbete med Bygdegårdarnas
riksförbund på Gotland och kommunens bredbandsgrupp, samt
Att bidraget skall ses som en försöksverksamhet som skall utvärderas.
KFN § 154, 2010-12-15
Rapporter
….
- Redovisning av medel för teknikstöd till föreningsägda samlingslokaler
(jfr KFN § 52, 2010-05-18) : Niklas Callenmark rapporterade om stöd till
fem bygdegårdar som i samarbete med Bygdegårdarnas Riksförbund skall
utrustas med datorer och projektorer. Kultur- och fritidsförvaltningen och
Bygdegårdarnas Riksförbund planerar uppföljning av antalet uthyrda
sammankomster i de aktuella bygdegårdarna efter ungefär ett års drift med
den nya tekniken.
...

3 (3)

Ärendenr KFN 2013/46

Kultur- och fritidsförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Maria Modig

Datum 2 maj 2013

Ärende nr 15f
Gotlands Idrottsförbund

Verksamhetsdrift av nya sporthallen
KFF/KFN är intresserade av att veta hur idrottsrörelsen ställer sig inför
verksamhetsdriften av den nya sporthallen. Fastighetsdriften kommer att
skötas av teknikförvaltningen. Verksamhetsdriften har KFF definierat till
nedanstående punkter/arbetsuppgifter:
-

Städning av samtliga ytor upp emot 4 000 m2
Skötsel av idrottsmaterial (mål, nät, linjer etc.)
Vaktmästartjänster vid arrangemang (i synnerhet vid elitidrottstävlingar
men även andra tillställningar)
Låsning och allmän tillsyn (brandskydd, säkerhet information om
utrymningsvägar till besökare och gäster i hallen etc.)
Bokning

KFF önskar få in ett underlag från idrotten som specificeras i intäkter och
kostnader för verksamhetsdriften.
Hur resonerar idrottsföreningarna gällande följande punkter:
Cafeteria
Reklamskyltar
Finns det något övrigt som idrotten vill förmedla gällande drift välkomnas det i
underlaget.
Senast den 16 augusti behöver KFF få in ett underlag från idrotten.
Inriktningsbeslut gällande drift av idrottshallen tas på kultur- och
fritidsnämndens möte den 10 sept.
Kultur- och fritidsförvaltningen

Maria Modig
kultur- och fritidsdirektör

Besöksadress Lövsta Romakloster

E-post registrator_kff@gotland.se
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Ärende nr 15j

Ärende nr 15k
Region

Gotland

PROTOKOLL

Regionstyrelsen

2013-04-30

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-04-15

Rs§111
Au §106

Överföring av driftansvar. Visbys engagemang i Hanseförbundet
RS 2013/102

- Kultur- och fritidsnämnden 2013-02-05, § 9
- Ledningskontoret 2013-04-02

Kultur- och fritidsnämnden beslutade på sitt sammanträde i februari att foreslå
regionstyrelsen att ansvaret för Visbys engagemang i Hanseförbundet överförs till
ledningskontorets internationella enhet. Nämndens beslut baseras på en mindre
utredning som gjorts av kultur- och fritidsförvaltningen. Utredningen visade att
Hansaförbundet har ett värde främst i frågor rörande turism, boendeorten Visby
samt småföretagarnätverk.
Ledningskontoret konstaterar i sin bedömning att kontoret inte har någon möjlighet
att ta över driften av Visbys engagemang i Hansaförbundet, utan att man tillförs
medel från Kultur- och fritidsförvaltningens Hansabudget. Kontoret anser även att
ansvaret för konst- och kulturaktiviteter samt ungdomshansan bör ligga kvar hos
kultur- och fritidsförvaltningen.
Ledningskontoret föreslår därför att kontoret övertar ansvaret för marknadsföring
och näringslivssatsningar (som HANSAbusiness) samt turistsatsningar och
samordningen av delegaternas deltagande i Visbys engagemang i Hansaförbundet.
Aktiviteterna finansieras genom att kultur- och fritidsförvaltningen överför de
medel, cirka 70 000 kronor, som i dag anslås till Hansan. Ansvaret fördelas mellan
ledningskontorets internationella enhet, beställare, och näringslivsenheten samt
Inspiration Gotland som blir utförare.
Ansvaret för konstnärers deltagande inom projektet HANSAart Work och ungdomssatsningarna föreslås vara kvar på kultur- och fritidsförvaltningen. Ungdomsdeltagandet i Hansan har tidigare finansierats inom ramen för fritidsavdelningens
ordinarie budget.
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Region

Gotland

PROTOKOLL

Regionstyrelsen
Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-04-30
2013-04-15

Rs § 111 forts
Au §106

Regionstyrelsens beslut
•

Driftansvaret for Visbys engagemang i Hanseförbundet avseende marknadsföring och näringslivssatsningar överförs till Regionstyrelsen/Ledningskontoret
under förutsättning att kultur- och fritidsnämnden överför de medel, ca 70 000
kronor, som i dag anslås till Hansan.

Expedieras:
Kultur- och fritidsnämnden
LK Samhällsbyggnad Jan von Wachenfeldt och Anne Ståhl-Mousa
LK controller Henry Henziger

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärende nr 16
Sökande
Arrangemang
Stöd till kulturarrangemang/projekt
Sebastian Gårdhagen,
Stöd till animationen
KFN 2013/101
”Hunden Gandhi”
Triadfilm, KFN 2013/173
Stöd till pilotfilmen
”Där vägen tar slut”
Stöd till fritidsarrangemang/projekt
Gotlands Badmintonförbund,
Gotlandsspelen 2013
KFN 2013/58
Barnkonsekvensanalys

Stenkyrkaortens Ridklubb,

Gotlandsritten 2013

Sökt summa

Beslut

5 000 kr

5 000 kr

8 000 kr

8 000 kr

Hyresbefrielse
och kontantstöd
19 000 kr
5 000 kr

Hyresbefrielse högst
6 000 kr

Tryck- och formgivningskostnader
74 117 kr
5 000 kr

5 000 kr

5 000 kr
5 000 kr
5 000 kr

5 000 kr
5 000 kr
Avslås

20 000 kr

Avslås

5 000 kr

Avslås

4 000 kr

4 000 kr

Ca 2 000 kr

Avslås

5 000 kr

KFN 2013/65
Barnkonsekvensanalys

Tryckbidrag
Havdhems sockenbokskommitté, KFN 2011/105

En andra bok om
Havdhem

Gotlands Hembygdsförbund,

Från Gutabygd 2013

5 000 kr

KFN 2013/141

Mart Marend, KFN 2013/142
Martin Ragnar, KFN 2013/143
Jan Carlsson, KFN 2013/144

Föreningen Gotlandståget,
KFN 2013/170

Sproge hembygdsförening,

Vingkraft
SJ 37:e driftsektionen
Monografi över
konstnären Birger
Jonasson
Jubileumsnummer av
Spårstumpen
Sockenskrift om Sproge

KFN 2013/171

Pengar i Påse
Stenkyrka kaninhoppare,
KFN 2013/28

Felix Persson, KFN 2013/157

Domarkurs i
kaninhoppning,
Bensinpengar för
deltagande i motorkväll
i Roma

Registrering av ideell förening
Föreningen Bowlingklubben
Gotlands Veteraner,

Godkännes

KFN 2012/263

Visby Boll- och Idrottssällskap,

Godkännes

KFN 2013/90

Föreningen Desiderias
skolidrottsförening,

Godkännes

KFN 2013/128

Planförslag
Förslag till detaljplan för
Östergarn Falhammars 1:22,
Region Gotland, KFN 2013/139
Tyck till!
Fritidsgård i Vibble,
KFN 2013/146
Bygg inomhus lekland, KFN
2013/78

Synpunkt: Bra att en anläggning upprustas
och finnas tillgänglig i samklang med det
rörliga friluftslivet
Besvarad av Maria Modig
och Marianne Ekedahl
Besvarad av Niklas Callenmark, KFF, i
samråd med Björn Sandqvist, TKF

Anställningsärenden, löpnr 16-36. Utbetalningslistor, löpnr 596-600.

Ärende nr 16
Fördelning av 2013 års verksamhetsstöd till hembygdsföreningar (Hbf)
Sökande
Sökt belopp
Beviljat
Östergarn-Gammelgarn Hbf, KFN 2013/121
30 000 kr
21 000 kr
Fardum Hbf, KFN 2013/111
4 000 kr
4 000 kr
Fröjel Hbf , KFN 2013/95
6 400 kr
6 000 kr
Wenge Hbf, KFN 2013/124
5 000 kr
5 000 kr
Klinte Hbf, KFN 2013/110
45 457 kr
15 000 kr
Lojsta Slotts Hbf, KFN 2013/115
30 000 kr
17 000 kr
Västergarn Hbf, KFN 2013/69
15 000 kr
13 000 kr
Summa
135 857 kr
81 000 kr
Kulturarbetsstipendier 2013
Sökande
Projekt
Disa Rytt,
Framställning av målningar med hjälp av
KFN 2013/97
lokala snickare
Agnes
Restproduktion – undersökande
Lundgren,
dansinstallation med avfall

Sökt belopp Beviljat belopp
10 000 kr
10 000 kr
30 000 kr

20 000 kr

40 000 kr

30 000 kr

KFN 2013/97

Summa
Verksamhetsstöd till övriga
kulturföreningar 2013
Kammarkören Capella Gotlandica,

Sökt 2013

Beviljat 2013

10 000 kr

7 000 kr

5 000 kr
30 000 kr
15 000 kr
10 000 kr
20 000 kr
10 000 kr
10 000 kr
47 000 kr

5 000 kr
25 000 kr
6 000 kr
8 000 kr
16 000 kr
4 000 kr
5 000 kr
30 000 kr

12 000 kr
5 000 kr
10 000 kr
7 000 kr
5 000 kr
10 000 kr
206 000 kr

8 000 kr
5 000 kr
7 000 kr
7 000 kr
5 000 kr
2 000 kr
140 000 kr

KFN 2013/127

Gotlands Spelmansförbund, KFN 2013/105
Barnkörveckan på Fårö, KFN 2013/112
Visby Allmänna Sångförening, KFN 2013/109
Gotländska Folkdansringen, KFN 2013/91
Norra Gotlands Folkdansgille, KFN 2013/106
När och Lau Folkdanslag, KFN 2013/118
Visby Folkdansgille, KFN 2013/100
Hemse Filmstudio och ungfilmstudio,
KFN 2013/98

Klinte Filmstudio, KFN 2013/120
Visby Filmstudio, KFN 2013/59
Gotlands Fotografiska Forum, KFN 2013/85
Gotlands konstförening, KFN 2013/113
Gotlands Försvarsmuseum, KFN 2013/119
Gotlands Veteranbilklubb, KFN 2013/140
Summa
_____

