2013-09-04, Eva Hallin

Kallelse/underrättelse

Kultur- och fritidsnämnden
Kallelse till sammanträde:

Den 10 september 2013 klockan 09.00 – 15.00,
Ljusgården, Visborg
Frånvaro anmäls till Eva Hallin, 26 96 61 eller e-post: eva.hallin@gotland.se

1.

Justerare, plats och tid för justering

2.

Ny ledamot i kultur- och fritidsnämnden

3.

Val av ny ersättare i arbetsutskottet, ny representant i beredningsgruppen för kulturpris
och samrådsgruppen för handikappfrågor

4.

Månadsrapport maj, KFN 2013/2, bilaga

5.

Delårsrapport 2, KFN 2013/2, muntlig

6.

Inför budget 2014, KFN 2013/3, bilaga

7.

Lokalförsörjningsplan 2015-2019, KFN 2013/219, bilaga

8.

BUS och unga vuxna. Revidering av överenskommelse om samverkan kring barn och
unga i behov av särskilt stöd samt tilläggsöverenskommelse om unga vuxna 18-25 år,
KFN 2013/239, bilaga

9.

Bidragsöversyn, KFN 2011/171, bilaga

10. Ålder för det regionala aktivitetsstödet, KFN 2013/248, bilaga
11. Åtgärdsplan för handikappfrågor, KFN 2013/94, bilaga
12. Internremiss, RS 2013/423. Regelverk för serviceförvaltningen, bilaga
13. Internremiss - Motion. Idrottsmuseum på Gotland, KFN 2013/148, bilaga
14. Internremiss – Motion. Ungkulturhus, KFN 2013/216, bilaga
15. Internremiss – Översyn av Region Gotlands fastighetsförvaltning, KFN 2013/217, bilaga
16. Remiss. Promemoria om en ny ungdomspolitik. U2013/4442/UC, KFN 2013/247, bilaga,

se länk: http://www.regeringen.se/sb/d/2479/a/159941

17. De Fria Sällskapet Länkarna, Visby, ansökan om tilläggsanslag, KFN 2013/86, bilaga
18. FC Gute, Kostnader för flytt av matcher till Rävhagen från Gutavallen, KFN 2013/213,

bilaga
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19. Rapporter och anmälningsärenden
Rapporter

Kultursamverkansmodellen: rapport från Gotlands hemslöjd – uppdrag kring samverkan
med Gotlands Museum/Konstmuseet, KFN 2013/222, bilaga
Filmklustret i Fårösund, KFN 2013/208
Evenemangsutredningen, KFN 2013/246
Anmälningsärenden

Revisionsrapport, Granskning av löner och ersättningar inkl arvoden till förtroendevalda,
KFN 2013/155 , bilaga
Uppdragsbeskrivningar för BAC, BCWT, VICC, KFN 2013/145, bilaga
Generatorskonferens på Gotland 2013, KFN 2013/24, ansökan om projektmedel från
Sparbanksstiftelsen ej beviljad
Projektstöd inom Leader, konstgräs på södra Gotland, KFN 2011/229
Projektstöd inom Leader beviljat, Follingbohöjden – förstudie, KFN 2013/224
Filmkulturell verksamhet för barn och ungdom, KFN 2013/73, Svenska Filminstitutet har
beviljat 60 000 kr
Överenskommelse om reklamskydd i Visby ishall, KFN 2013/228
20. Delegationsbeslut, bilaga
21. Övriga ärenden
22. Inför nämndens novembersammanträde

Arbetsutskott: 21 oktober, obs! ändrat datum (kulturpriskandidater)
Kvarten
Månadsrapport september
Internbudget 2014
Verksamhetsdrift sporthall
Kulturpris 2013
Fördelning av investeringsstöd till idrotts- och samlingslokalföreningar 2014
Fördelning av verksamhetsstöd till kulturorganisationer 2014
Sammanträdesdagar 2014
23. Ny kulturplan 2014-2016 (öppet sammanträde i Ljusgården kl 14.00), bilaga
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Handlingstyp Månadsrapport maj
Datum 13 juni 2013

Ärende nr 4
Kultur- och fritidsnämndens månadsrapport maj
Resultatprognos och investeringsprognos

Resultatet för perioden visar en budget i balans om man bortser från
semesterlöneskulden. Förvaltningen strävar efter att göra ett nollresultat.
Driftsbudget

Perioden:

förvaltningen totalt

jan - maj 2013 tkr

Justerat

Justerad

utfall

budget

Hela året

Avvikelse

tkr

Årsbudget

Årsprognos

Beräknat

inkl TA

årsresultat

Taxor och avgifter

-4 075

-4 684

-609

-11 242

-9 877

-1 365

Hyror

-2 306

-1 860

445

-4 465

-6 107

1 642

-702

-400

303

-959

-1 572

613

Övriga bidrag

-12 547

-9 150

3 397

-21 959

-22 959

1 000

Verksamhetens totala intäkter

Lönebidrag

-19 630

-16 094

3 536

-38 625

-40 515

1 890

Stöd till fritidsverksamhet

7 157

7 157

0

14 856

14 856

0

Stöd till kulturverksamhet

26 872

24 859

-2 011

46 592

46 592

0
0

Stöd till ungdomsverksamhet

3

42

38

100

100

642

618

-25

1 482

1 482

0

20 498

20 783

285

49 878

50 985

-1 107

1 620

35

-1 584

85

85

0

14 321

14 645

324

35 147

34 508

639

Köp av verksamhet
Personalkostnader
Semesterlöneskuld
Lokalkostnader
Övriga kostnader

9 350

7 902

-1 448

18 964

20 386

-1 422

Verksamhetens totala kostnader

80 461

76 039

-4 421

167 104

168 994

-1 890

Summa netto kostnader

60 832

59 945

-885

128 479

128 479

0

Kapitalkostnader
Summa nettoresultat

1 004

863

-142

2 070

2 070

0

61 836

60 808

-1 027

130 549

130 549

0

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.
Investeringsbudget

Perioden:

jan - april 2013 tkr

förvaltningen totalt

Perioden:

Ackumulerad

Perioden:

budget

Hela året
Avvikelse

tkr

Årsbudget

Årsprognos

inkl TA

Inventarier

454

417

IP Skogen läktare

145

125

-20

300

300

Ny beläggning Gutavallen

425

591

166

1 418

2 418

0

188

188

450

450

1 024

1 320

296

3 168

4 168

Speedwaybana
Summa investeringar

Besöksadress Lövsta Landsbygdscentrum
Visbyvägen Romakloster

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

-37

1 000

1 000
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Kommentarer till personalstatistik

Förvaltningen har minskat med en tillsvidareanställd och har då 119 anställda,
medan det finns 18 visstidsanställda, vilket är ökning med en person.
Omräknat till årsarbetare blir det för tillsvidareanställda 107,31 och
visstidsanställda 12,69.
Kultur- och fritidsförvaltningen

Maria Modig
Kultur- och fritidsdirektör

Anne-Marie Karlsson
Förvaltningsekonom

Kultur och Fritidsförvaltningen

Ärendenr KFN 2013/3
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Maria Modig

Datum 19 augusti 2013

Direktör

Ärende nr 6
KONSEKVENSBESKRIVNING AV ÄSKANDEN TILL KULTURPLAN,
HEMSEBADET OCH SPORTHALLEN.
UPPDRAG
Resultatet av budgetberedningen våren 2013 var att inga nämnder medgavs några
äskanden. Nämnderna gavs i uppdrag att ta fram en konsekvensanalys av detta beslut.
Kultur- och fritidsnämnden har begärt att Kultur- och fritidsförvaltningen lämnar en
beskrivning av de konsekvenser som uppstår i och med uteblivna äskanden.
Under rubriken ”Driftbudget 2014-2016” i nämndernas underlag till strategisk plan och
budget från april 2013 sidan 113 står det;
” En ny kulturplan tas fram under våren 2013 och ska verkställas under åren 2014-2016.
Två miljoner i utökad budgetram per år är den uppskattade kostnaden för perioden. Beslut
om ny kulturplan tas i fullmäktige under hösten.
Hemsebadet är under ombyggnad och kommer att bli färdigställt under 2013. Enligt
beräkningar från teknikförvaltningen kommer driftkostnaden att öka med 385 tkr, vilket
KFF äskar i utökad driftsbudget.
Driftkonsekvenser av investeringsäskanden: ca 9,2 miljoner för ny arenahall.”

KONSEKVENSBESKRIVNING AV ÄSKANDEN TILL KULTURPLANEN
Bakgrund
Kultur- och fritidsförvaltningen har äskat medel arbetet med att verkställa kulturplanen
under 2014-2016. Äskandet grundar sig bl.a. i de krav som Kulturrådet ställt på regionen
för att rådet ska skjuta till medel till kulturplanen. Kraven rör främst
funktionshinderpolitiken. Ur ”Kultur för alla – inget hinder” (Kulturrådet, 2012);
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Regeringens strategi för genomförande av
funktionshinderspolitiken
Regeringen beslutade sommaren 2011 om en
strategi för genomförande av
funktionshinderspolitiken i Sverige 2011–
2016. Syftet med strategin är att klargöra
politikens inriktning med konkreta mål för
samhällets insatser och hur målen ska följas
upp under de fem åren.
Målen för funktionshinderspolitiken och
inriktningen är en samhällsgemenskap som
grund, som utformas så att människor med
funktionsnedsättning i alla åldrar blir fullt
delaktiga i samhället och att levnadsvillkor
för flickor och pojkar, män och kvinnor med
funktionsnedsättning är jämlika.
Det funktionshinderspolitiska arbetet ska
särskilt inriktas på att identifiera och
undanröja hinder mot full delaktighet i
samhället för människor med
funktionsnedsättning, att förebygga och
bekämpa diskriminering av personer med
funktionsnedsättning samt att ge barn,
ungdomar och vuxna med
funktionsnedsättning förutsättningar för
självständighet och självbestämmande.
En viktig utgångspunkt i arbetet är de
mänskliga rättigheter som slås fast i FN:s
konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning och FN:s konvention
om barnets rättigheter (barnkonventionen)
som Sverige har ratificerat och därmed åtagit
sig att leva upp till.

arbetet för att nå de
funktionshinderspolitiska målen. Kulturrådet
är en av dessa myndigheter.
Regeringens inriktningsmål m.m. för
kulturen inom Kulturrådets ansvarsområde
Inriktningsmål för kulturområdet
För kulturområdet har regeringen fastställt
tre inriktningsmål, varav två berör
Kulturrådets ansvarsområde:
-

Möjligheten för personer med
funktionsnedsättning att delta i
kulturlivet ska förbättras.

-

Funktionshindersperspektivet ska vara
integrerat i den ordinarie
bidragsgivningen inom kulturområdet.

Insatserna inriktas på följande områden
Regeringen inriktar insatserna på följande
områden inom Kulturrådets ansvarsområde:
-

Tillgänglighetsperspektivet bör finnas
med från början när verksamhet,
information och lokaler planeras.

-

De tekniska framstegen har fört med sig
helt nya möjligheter när det gäller att
öka tillgängligheten för personer med
funktionsnedsättning. Kulturlivets
aktörer bör i samverkan använda sig av
och vidareutveckla dessa möjligheter.

Inriktningsmål för prioriterade områden
Som ett led i att förtydliga de övergripande
funktionshinderspolitiska målen har
regeringen fastställt inriktningsmål inom nio
prioriterade områden, där kulturområdet är
ett av dem. Ett antal statliga myndigheter
har ett särskilt utpekat ansvar,
sektorsansvar, inskrivet i sina respektive
instruktioner som innebär att de ska vara
samlande, stödjande och pådrivande i

Mål för Kulturrådet som sektorsansvarig
myndighet
Regeringen har beslutat om tre (del)mål för
Kulturrådet som ska uppnås under perioden
2011–2016:
-

Samtliga kulturinstitutioner inom teater, dans-, musik-, litteratur-, biblioteks-,
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musei- och utställningsområdena som
får statsbidrag ska ha en handlingsplan
för ökad tillgänglighet senast 2013.
-

-

Samtliga kulturinstitutioner inom teater, dans-, musik-, litteratur-, biblioteks-,
musei- och utställningsområdena som
får statsbidrag ska ha åtgärdat enkelt
avhjälpta hinder (bör inte verka i lokaler
där enkelt avhjälpta hinder inte
åtgärdats) senast 2016. Detta gäller
även fria grupper m.fl. i den omfattning
det kan anses skäligt.
Samtliga kulturinstitutioner inom teater, dans-, musik-, litteratur-, biblioteks-,
musei- och utställningsområdena som
får statsbidrag ska ha webbplatser och
e-tjänster som är
tillgänglighetsanpassade senast 2016.
Detta gäller även fria grupper m.fl. i den
omfattning det kan anses skäligt.

Regeringens uppdrag till Kulturrådet
Kulturrådet har i uppdrag att årligen, senast
den 15 mars 2012, 2013, 2014 och 2015,
redovisa sitt arbete med delmålen i en
särskild rapport till regeringen. Den årliga
rapporten ska innehålla en redovisning av
hur myndigheten har arbetat för att uppnå
sina delmål, genomförda insatser och deras
resultat och effekter samt en
lägesbedömning. Rapporten ska även
redovisa de samråd som myndigheten har
haft med funktionshindersorganisationerna
och andra berörda aktörer i arbetet med att
genomföra och följa upp delmålen inom
myndighetens verksamhetsområde.
En slutlig resultatredovisning ska lämnas till
regeringen senast den 15 mars 2016.
Redovisningen ska innehålla en bedömning
av effekterna av myndighetens arbete i
förhållande till myndighetens delmål samt
inriktningsmålen för det område inom vilket
myndigheten verkar.

I Kulturrådets första rapport 2012
rapporterades nollvärden, det vill säga en
beskrivning av hur situationen var 2011, när
arbetet i förhållande till uppsatta delmål
påbörjades. I denna rapport beskriver
Kulturrådet hur läget i förhållande till
delmålen har utvecklats under 2012.
Förtydligande av vad Kulturrådet anser är att
betrakta som enkelt avhjälpa hinder:
Ur”Kultur för alla – inget hinder”
(Kulturrådet, 2012) framgår det att;
”Enligt plan- och bygglagen som har funnits
sedan 2001, ska ”enkelt avhjälpta hinder”
åtgärdas skyndsamt. Exempel på hinder som
är enkelt avhjälpta är bland annat höga
trösklar, tunga dörrar, dålig belysning,
bristfällig skyltning, bullrig ljudmiljö, eller
avsaknad av ledstänger. Den som äger en
publik lokal dit allmänheten har tillträde
ansvarar för att åtgärda hinder som är enkelt
avhjälpta, så att även personer med
funktionsnedsättning har möjlighet att ta sig
in och använda lokalen. I de allra flesta fall är
det fastighetsägaren som ansvarar för detta,
men det kan även vara en
verksamhetsutövare som hyr en lokal som
ansvarar för att genomföra åtgärderna. Det
är respektive kommuns ansvar
(byggnadsnämnd) att övervaka att reglerna
om enkelt avhjälpta hinder följs.
Byggnadsnämnden kan besluta om
sanktioner mot den ägare som inte följer
reglerna.
Vid fjolårets enkätundersökning
konstaterades att flera av respondenternas
uppvisade en osäkerhet om vad som kan
bedömas vara enkelt avhjälpta hinder. Flera
tog upp att de saknar hörslingor, inte får
åtgärda trappor och annat på grund av att
verksamheten bedrivs i kulturminnesmärkta
lokaler. I årets uppföljning förekommer
liknande svar, vilket tydliggör att kunskapen
om vad enkelt avhjälpta hinder innebär
måste förbättras.
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Som tidigare beskrivits anges i Kulturrådets
andra delmål att aktörer som får statsbidrag
senast 2016 ska ha åtgärdat enkelt avhjälpta
hinder. Detta bör tolkas som att inga

kulturaktiviteter bör äga rum i lokaler där
enkelt avhjälpta hinder finns kvar och inte är
åtgärdade.”

Konsekvensen av att inte följa Kulturrådets anvisningar avseende enkelt avhjälpta hinder
blir således att Kulturrådet starkt kommer att ifrågasätta de medel som tilldelats.
Kulturrådet pekar på tre alternativ, förbättra befintliga lokaler, flytta verksamheten till nya
anpassade lokaler eller upphör med verksamheten.
Kulturrådet kräver vidare att varje institution lämnar en handlingsplan under 2013 för
åtgärder av enkelt avhjälpta hinder, som kommer att verkställas senast i februari 2016.
Kulturrådet lämnar en slutredovisning till regeringen senast den 15 mars 2016.
Funktionshinderpolitiken innebär stora förändringar i och med att flera kulturinstitutioner,
främst inom scenkonsten, befinner sig i undermåliga lokaler. Frågan måste utredas vidare
då institutionerna lämnat in sina handlingsplaner för funktionshinderpolitiken, vilket sker
under 2013. Enligt direktiv från statens kulturråd ska tillgängligheten vara god i februari
2016. Alternativet är att verksamheten bedrivs i andra anpassade lokaler.
Utöver en tillgänglighetsanpassning för Länsteaterns lokaler på Bredgatan behöver
verksamheten införskaffa ett nytt fordon för att uppfylla uppdraget att nå ut till
medborgare på landsbygden. Under året har teatern framgångsrikt spelat föreställningar
på olika bygdegårdar vilket genererat även ett ökat publikantal på föreställningar inne i
Visby. Utan ett nytt fordon kan inte Länsteater och Länsdans nå ut vilket även det blir en
tillgänglighetsfråga.
Vid det senaste mötet med Kulturrådet (2013-06-18) aviserade de att en förutsättning för
att få ta del av utvecklingsbidrag är att regionen medfinansierar, i synnerhet vad gäller
projekt av mer regional än nationell betydelse. För att få mer medel till kulturutveckling
behöver regionen satsa mer.
1

Kulturrådet ser väl på regioner som satsar på Fristad , att ge utrymme till förföljda
kulturutövare. Att upprätta fristad på Gotland i samarbete med de internationella

1

Målet med Kulturrådets arbete med fristäderna är att fler svenska städer, kommuner, regioner och
län ska erbjuda fristäder. Syftet är inte enbart att bidra till ökade möjligheter till bostad och
försörjning utan också att skapa förutsättningar till litterär och konstnärlig gemenskap och dialog
med svenska kolleger och publik. (http://www.kulturradet.se/sv/verksamhet/Fristad/)
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konstnärscentren skulle ge ytterligare en dimension för kulturutövarna och
konkurrensfördel för Gotland jämfört med andra regioner och kommuner som arbetar
med frågan. I dagsläget finns inget utrymme för en satsning på detta.
På Gotland finns många fria professionella kulturaktörer. Dessa spelar en viktig roll för att
bredda utbudet av kulturella uttryck, skapa samarbeten och innovation. Ett stöd till dessa
skulle sannolikt medverka till tillväxt genom att utveckla företag inom kulturella och
kreativa näringar (KKN) samt bidra till fler reseanledningar. Även stöd till arrangörer skulle
ha samma effekt.

Prio

Område

Delområde

2014

2015

2016

(tkr)

(tkr)

(tkr)

1 500

1 500

1

Funktionshinderpolitiken

Tillgänglighetsanpassning

1 500

1

Länsteaterns äskanden

Renovering, buss-stad/landsbygd

1 035

4

Fristad

500

500

500

3

Fria professionella

700

700

700

3

Arrangörsstöd

500

500

500

2

Utvecklingsbidrag

500

500

500

4 735

3 700

3 700

Summa:

Konsekvenser av uteblivna äskade anslag om 2 miljoner per år
Förutom Kulturrådets krav på anpassningar enligt funktionspolitiken, innebär äskandet
även en satsning på Länsteaterns lokaler i Visby samt dess möjligheter att bedriva sin
verksamhet utanför Visby. Konsekvensen av ej beviljade medel blir att verksamheten får
fortsätta bedrivas i undermåliga lokaler samt ett växande glapp mellan stad och
landsbygd. Kulturrådet pekar på behov av anpassningar av Länsteaterns lokaler enligt
funktionshinderpolitiken, vilket inte bör bortses från.
Äskandet innebär också en satsning på Fristad, de fria professionella, arrangörsstöd och
utvecklingsbidrag där det sistnämnda har högst prioritet. Kultur- och fritidsförvaltningens
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äskanden inriktar sig framförallt mot funktionshinderpolitiken och Länsteaterns behov. I
och med att det i nuläget är svårt att utan djupare utredning bedöma kostnaden för
satsningarna, kommer Kultur- och fritidsförvaltningen att vänta med de andra delarna tills
handlingsplanerna från institutionerna inkommit i december 2013.
Konsekvensen av att Kultur- och fritidsförvaltningen inte beviljas utökade medel om 2
miljoner per år blir att förvaltningen kan tvingas stänga kommunala verksamheter som
exempelvis bibliotek och ungdomsgårdar, kraftigt minska stöd till föreningslivet mm.,
vilket innebär minskat utbud av kultur- och fritid för medborgarna och ett steg mot en
avbefolkad landsbygd. Förslag till åtgärder kommer att ske utifrån styrkortens strategier
och beläggningsgrad/nyttjandegrad i bad, gymnastiksalar, anläggningar, bibliotek och stöd
till föreningsägda lokaler mm.

KONSEKVENSBESKRIVNING AV ÄSKANDEN TILL BADENHETENS
HYRESHÖJNING

Bakgrund till beslut
Beslutet om att Tekniska nämnden höjer Kultur- och fritidsförvaltningens hyra för
Hemsebadet grundar sig i att Hemsebadet utökats med ytterligare omklädningsrum och
duschar samt aktivitetslokal.
Kostnadsökningen till följd av Tekniska nämndens höjning av Kultur- och
fritidsförvaltningens hyra för Hemsebadet är uppskattningsvis ca 386.000 kr per år, dvs. ca
32.000 kr per månad.
Hyreskostnadens ikraftträdande
Enligt tekniska förvaltningen ska hyreshöjningen träda ikraft då byggnationen är färdig,
dock senast den sista augusti 2013.
Nuvarande förutsättningar
Badenheten består av de fyra verksamheterna Kustparksbadet i Fårösund, Solbergabadet i
Visby, Romabadet och Hemsebadet.
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Badverksamheternas förutsättningar avseende budget, brukare och personal (helår,
2013)
Verksamhet (helår,
2013)

Hemsebadet

Solbergabadet

Romabadet

5

5

4

4,0

3,75

3,5

50 952

48 627

39 328

3 278

Budg. intäkter

1 698 000

1 188 000

988 000

99 000

Budg. personalkostnad

-1 457 000

-1 776 000

-1 321 000

Budg. driftkostnad

-2 471 000

-2 857 000

-1 176 000

- 457 000

Budg. netto inkl.
personalkostnad

-2 230 000

-3 445 000

-1 509 000

-358 000

43 %

26 %

40 %

22 %

Antal personal
Antal årsarbetare
Antal brukare (2012)

Kustparksbadet
(2012)

(fördelning enligt 2012)

Täckningsgrad

Utfall intäkter och kostnader 2012
Verksamhet (2012)

Hemsebadet

Solbergabadet

Romabadet

Kustparksbadet
(2012)

Utfall intäkter

1 740 568

1 007 405

1 198 538

99 000

Utfall personalkostnad

-1 531 483

-1 617 870

-1 388 392

Utfall driftkostnad

-2 391 608

-2 708 375

-1 228 444

-457 000

Utfall netto inkl.
personalkostnad

-2 182 523

-3 318 840

-1 418 298

-358 000

44 %

23 %

46 %

22 %

Täckningsgrad

8 (12)

Kultur- och fritidsförvaltningen
Region Gotland

Badverksamheternas öppettider
Samtliga verksamheter har öppet för föreningsliv, skolbad och allmänbadare måndagfredag. Solbergabadet och Hemsebadet har även öppet på både lördagar och söndagar,
medan Romabadet har öppet på söndagar.
Renoveringsbehov
Utifrån badverksamheternas skick och ålder bedöms de ha ett renoveringsbehov på några
års sikt. Dock är det är svårt att utan djupare utredning uppskatta den eventuella
kostnaden för renoveringsbehoven.
Verksamhet

Senaste renovering

Uppskattad hyreshöjning

Hemsebadet

endast underhåll, tillbyggnad

385 000 kr per år

Romabadet

endast underhåll

i.u.

Solbergabadet

1999

i.u.

Kustparksbadet

i.u.

i.u.

Ekonomiska konsekvenser
2012 års hyra för Hemsebadet var 2.049.000 kr. En hyreshöjning enligt ovan skulle
innebära en ny hyreskostnad på 2.435.000 kr.
Förutom hyreshöjningen dras Hemsebadet också med en minskning av intäkterna med ca
30.000 kr per månad på grund av en förskjutning av tidpunkten för driftstart av den nya
rehabbassängen. Den ursprungliga planen var att rehabbassängen skulle tas i drift i juli
2013. Ny planerad driftstart är den 1 januari 2014. Uteblivna intäkter beräknas till ca
30.000 kr per månad under perioden juli-december, dvs. sex månader.
De ekonomiska konsekvenserna beräknas till ett tapp gentemot budget på 30.000 - 63.000
under resterande månader från och med juli 2013 samt 32.000 per månad från och med 1
januari 2014.
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Direkta konsekvenser för Hemsebadet
Den direkta konsekvensen för Hemsebadet, ur ett isolerat perspektiv, blir att försöka
minska kostnaderna eller att öka intäkterna så att balansen mellan kostnader och intäkter
återställs utifrån den nya ramen.
Hemsebadets direkta kostnader består uteslutande av personalkostnader och
driftskostnader kopplade till anläggningen. En minskning av personalkostnaderna får
konsekvensen att badet måste minska öppettiderna, vilket i sin tur innebär minskade
intäkter och en sämre ekonomisk situation.
Det går att minska driftskostnaden om badet minskar sin verksamhet, dvs stänger en,
flera, eller alla bassänger. I det fallet skapas ett intäktsbortfall, medan kostnadsmassan till
stora delar kvarstår p.g.a. att personalkostnaderna i stort förblir desamma. Baserat på
utfallet av intäkterna 2012, blir konsekvenserna för de olika stängningsalternativen;
Konsekvenser på intäkter vid stängning av en eller flera bassänger på Hemsebadet
Intäkter (utfall 2012)

Rehab

Barn

Bad/sim

Alla bassänger

Intäkt i kr

vattengympa

148 562

skolbad

51 724

babysim

44 812

simundervisning

50 672

föreningsbad

147 910

övrig uthyrning (företag,
privat)

146 077

allmänbad

945 567

Möjliga åtgärder för Hemsebadet
För att Hemsebadet ska kunna anpassa sig till den nya hyran behöver verksamheten
antingen minska sina kostnader eller öka sina intäkter. Åtgärderna på kostnadssidan
bedöms förvärra verksamhetens situation genom mindre personal och kortare öppettider,
medan en intäktsökning skulle ge viss förbättring. Dock är det svårt att ge en säker bild av,
när och i vilken omfattning intäktsökningarna kan räknas hem.
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Uppskattad möjlig förändring i intäkter under perioden september 2012 – maj 2013
Åtgärd

Scenario

Ökning i
verksamhet

Ökning
intäkter

Ev.
kostnad

Typ av kostnad

Barngympa

Bäst

3 ggr/termin

17 500

-

-

35 kr/deltagare

Mellan

2 ggr/termin

15 000

-

-

15 000

10 delt./tillfälle

Sämst

1 ggr/termin

3 500

-

-

3 500

Spa-kvällar

Bäst

2 kvällar

24 000

9 000

800 kr/deltagare
15 delt./tillfälle
minst 12 delt.

Mellan

1 kväll

12 000

4 500

7 500

Sämst

1 kväll

8 000

4 500

3 500

Landträning

Bäst

2 ggr

10 000

15 000

500 kr/deltagare

Mellan

1 ggr

5 000

10 delt./tillfälle

Sämst

1 ggr

4 000

Vattengympa

Bäst

2 ggr

106 500

750 kr/deltagare

Mellan

2 ggr

66 000

35 delt./tillfälle

Sämst

2 ggr

18 000

Temakväll/-dag

Bäst

1 ggr

24 000

800 kr/deltagare

Mellan

1 ggr

16 000

10 000

<30 delt./tillfälle

Sämst

1 ggr

8 000

2 000

Kurser (HLR mm.)

Bäst

2 kurser

7 200

100-300 kr/delt.

Mellan

1 kurs

2 400

6-12 deltagare

Sämst

1 kurs

600

Uthyrning
aktivitetslokal

Bäst

1 232

271 040

Mellan

500

67 500

Sämst

30

1 500

Bäst

4 ggr

36 000

Mellan

2 ggr

18 000

Sämst

1 ggr

9 000

2 externa massörer, mat

Risk

Netto

Hög

17 500

Låg

Engångskostnad 45.000 kr som
delas med kostnad för
funktionell träning och
uthyrning aktivitetslokal

Hög

Ingen extra personalkostnad,
material ca 5.000 kr
engångskostnad

Medel

15 000

10 000
5 000
4 000
106 500
66 000
18 000

6 000

330 650kr/ti
mme

Material, drycker, frukt, ev.
extra personal

Material, extra personal.

Hög

Hög

Engångskostnad för HLR-dockor
10 000kr, kurslängd 1-4 timme

18 000

6 540
1 740
-50

15 000

Material, hi-fi, engångskostnad
ca. 45.000 kr delas med
landgympa, funktionell träning

Medel

271 040
67 500

50-220 kr/timme

Funktionell träning
i grupp
750 kr/delt.
>12 delt./tillfälle

1 500
15 000

Engångskostnader för material
och utbildning av personal
45.000 kr

Medel

36 000
18 000
9 000
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Tekniska förvaltningen har medgivit en höjning av temperaturen i stora bassängen, vilket
gör det möjligt att bedriva aktiviteter i bassängen i form av bl.a. vattengymnastik.
Barngymnastik medges inte vid 30 grader, utan kräver lägst temperaturen 32-34 grader.

Möjliga åtgärder för badenheten
En förändring av Hemsebadets förutsättning kan också i ett större perspektiv ses som en
förändring i hela badenhetens förutsättningar. Ett sådant resonemang innebär att
kostnaden fördelas på öns samtliga badverksamheter, dvs. Kustparksbadet i Fårösund,
Solbergabadet, Romabadet och Hemsebadet. Detta innebär att minskningen av kostnaden
eller höjningen av intäkterna sker på alla badenhetens verksamheter.
För att nå önskade intäktsökningar (se tabell ovan) finns det behov av att tillsätta en
verksamhetsutvecklare med inriktning mot marknadsföring och utveckling av enhetens
tjänster. Syftet med verksamhetsutvecklaren är att nå fler brukare med målet att
finansiera de ökade kostnaderna genom en intäktsökning av minst 10 %. Räknat på hela
badenhetens budgeterade intäkter för 2013 blir det 387 400 kr. Besöksstatistiken har varit
vikande sedan 2008 (150 127 brukare).
Räkneexempel på vad intäktsökningen motsvarar i tjänster
Ökning i %

Ökning i kr

Antal årskort vuxna
fullbetalande, 1200 kr

Antal betalande
vuxna, i kassa 50 kr

Antal deltagare
aktiviteter, 750 kr

10 %

387 400

323

7 748

517

15 %

581 100

485

11 622

775

20 %

774 800

646

15 496

1 034

Badenheten bedöms för närvarande inte kunna höja badpriserna då priserna med visst
politiskt motstånd höjdes så sent som 2011. Eventuella höjningar beslutas av
regionfullmäktige.

Förändring i personalkostnader
Då Hemsebadets barnlandskap öppnar v.40 förmodas antalet besökare öka med 13-18%.
Behovet av personal till följd av ökningen skulle kunna avhjälpas genom en förflyttning av
personal från Solbergabadet till Hemsebadet.

Kultur- och fritidsförvaltningen
Region Gotland

En stängning av Solbergabadet på söndagar, med utökning av motsvarande timmar på
lördagar. Skulle innebära en minskad personalkostnad och att föreningslivet skulle kunna
nyttja badet på söndagar, men utan bemanning (gäller föreningar som själva får vistas i
badet). Utökningen med fler timmar på lördagar skulle kunna göra det möjligt för fler
allmänbadare att nyttja badet och öppettiderna skulle göra att badet kan bli ett alternativ
eller komplement för medborgare som vill aktivera sig efter det att butikerna stängt.
Möjliga åtgärder för Kultur- och fritidsförvaltningen
Kultur- och fritidsförvaltningen har möjlighet att säga upp avtalet med Kustparksbadet.
Avtalet löper tillsvidare med förlängning ett år i taget om inte uppsägning sker minst nio
månader före avtalets slutdatum den 31/12 varje år. Således är det försent att säga upp
avtalet inför 2014, men det är möjligt att säga upp avtalet inför 2015 om uppsägningen
sker senast den 31 mars 2014. Detta skulle ge en omedelbar besparing motsvarande
hyreskostnaden minus intäkter, direkt då uppsägningstiden löpt ut. Kustparksbadet
bedöms också vara den badverksamhet som Kultur- och fritidsförvaltningen har svårast att
öka intäkterna på.

KONSEKVENSBESKRIVNING AV ÄSKANDEN TILL SPORTHALLEN

Bakgrund och konsekvenser
Byggstarten av den nya sporthallen i Visby är planerad till januari 2014 och hallen
beräknas vara byggklar i januari 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen har beviljats
ekonomiska medel om 9,2 miljoner kronor för driftkostnaden som uppstår när hallen är
byggklar i januari 2015.
För närvarande bedömer Kultur- och fritidsförvaltningen sig inte ha behov av ytterligare
medel till driften av sporthallen.

______________________________________
KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

Maria Modig
Förvaltningsdirektör
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Ärende nr 7

Ärendenr: RS 2013/464

Investeringsäskanden 2015-2019
BILAGA 2
Investeringar enligt lokalförsörjningsplanen
Nämnd/Förvaltning: Kultur- och fritidsförvaltningen
PrioriProj nr
Projekttext
tering
Beslutade/Pågående projekt
1
Flytt till Visborg
2
Filmkluster i Fårösund
3
Ny sporthall

Nya äskanden
1
2
3

TOTALT

Budget
2013

25

Beslutat

2014

49

Investeringsbudget, brutto tkr
2015 2016 2017 2018 2019

0
0
90 000 000
0
0
0
0

16

Scenkonsthus
Ungkulturhus
Familjebad

50

49

Total invest- Investeringserings utgift
inkomster

16

50

30
60

60

60

90

110

110

50

50

150 000 000
30 000 000
180 000 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
450 000 000

Driftkonsekvens, (kapitalkostnader + övr kostnader) tkr
2015
2016
2017
2018
2019

9 000 000 9 000 000 9 000 000

9 000 000

3 000 000 3 000 000
9 000 000 9 000 000

13 000 000
3 000 000
9 000 000

0

Beslutade projekt ska beskrivas utifrån nuvarande budget och behov för projektets slutförande, bruttoutgift
Kommentera eventuella förändrade behov gentemot tidigare beslut samt eventuella investeringsinkomster

Från budget och beslut

Beskriv projekt sammanhållna, dvs eventuella infrastrukturkostnader eller andra investeringar som anknyter till projektet
Exempelvis sporthall inklusive infrastruktur, resecentrum etc
Detta för att förtydliga så att besluten blir heltäckande

Inga siffror/text skall fyllas i

not

Ärendenr. RS 2013/464

Ledningskontoret

Handlingstyp Underlag lokalförsörjningsplan
Datum 4 juli 2013

Investeringar utifrån behov i
lokalförsörjningsplan 2015-19

BILAGA 1:1.

alla belopp i tkr exklusive moms
Förvaltning:
Verksamhet:
Investeringen avser:
Tidplan:
Investeringsutgift totalt:

Kultur- och fritidsförvaltningen
Flytta förvaltningsledningen till Visby
Flytt till Visby
2014

Kort beskrivning - Motiv
Kultur- och fritidsförvaltningen har under ett par år lovats att få flytta ihop
med de andra förvaltningarna på Visborgsområdet i Visby. Denna flytt
skulle betyda mycket för förvaltningen då det blir lättare att samverka med
övriga förvaltningar. Det blir också lättare för Kultur- och fritidsförvaltnings
flesta kunder om man satt på Visborg.

Finansiering av driftkonsekvenser
Det kommer troligtvis bli högre hyreskostnader på Visborg vilket Kulturoch fritidsförvaltningen vill bli kompenserade för likt de övriga
förvaltningar blev vid deras flytt till Visborg.

Effektivisering/besparing
En flytt till Visborgs kommer troligen att effektivisera Kultur- och
fritidsförvaltningens tjänsteutbud markant. Dels blir det mycket lättare att
samverka med övriga förvaltningar och dels man slipper allt resande ut till
Lövsta.

Konsekvensbeskrivning om planerade projekt senareläggs
Konsekvensen om projektet senareläggs är att Kultur- och
fritidsförvaltningen riskerar tappa kompetens eftersom många i
personalstyrkan ser det som ett problem att pendla ut till Lövsta.

Konsekvensbeskrivning övriga investeringar
Det kan bli problem att hitta nya hyresgäster till Kultur- och
fritidsförvaltningens befintliga lokaler på Lövsta.

Besöksadress Visborgsallén 19

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

Webbplats www.gotland.se
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Ärendenr. RS 2013/464

Ledningskontoret

Handlingstyp Underlag lokalförsörjningsplan
Datum 4 juli 2013

Investeringar utifrån behov i
lokalförsörjningsplan 2015-19

BILAGA 1:2.

alla belopp i tkr exklusive moms
Förvaltning:
Verksamhet:
Investeringen avser:
Tidplan:
Investeringsutgift totalt:

Kultur- och fritidsförvaltningen
Skapa ett kulturkluster i Fårösund
Ombyggnation av filmstudion
2014

Kort beskrivning - Motiv
Kultur- och fritidsförvaltningen för sedan ett år tillbaka samtal med
Ledningskontoret om att flytta Film på Gotland, Fårösunds bibliotek och
Fårösunds ungdomsgård till den befintliga filmstudion för att på detta sätt
erhålla ett kulturkluster i Fårösund och samtidigt fylla filmstudion med
verksamhet.

Finansiering av driftkonsekvenser
Det kommer troligtvis bli betydligt högre hyreskostnader i filmstudion
vilket Kultur- och fritidsförvaltningen vill bli kompenserade för. Dock finns
det idag inte några för Kultur- och fritidsförvaltningen kända
kostnadsberäkningar om vad en ombyggnation skulle kosta. Projektet drivs
av Ledningskontoret som är hyresgäst i den befintliga filmstudion men
Kultur- och fritidsförvaltningen vill ändå lyfta denna fråga i
lokalförsörjningsplanen.

Effektivisering/besparing
Att fylla den befintliga filmstudion med verksamhet genom att flytta dit
Film på Gotland, ungdomsgården samt eventuellt i ett senare skede även
biblioteket blir en effektivisering ifall man lyckas avyttra befintliga lokaler.

Konsekvensbeskrivning om planerade projekt senareläggs
Konsekvensen om projektet senareläggs är att filmstudion står tom och bara
kostar pengar fram till dess att det långsiktiga hyreskontraktet går ut.

Besöksadress Visborgsallén 19

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

Webbplats www.gotland.se
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Nämnd eller förvaltningsnamn
Region Gotland

Konsekvensbeskrivning övriga investeringar
Inga nödvändiga övriga investeringar är idag kända.
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Ledningskontoret

Handlingstyp Underlag lokalförsörjningsplan
Datum 4 juli 2013

Investeringar utifrån behov i
lokalförsörjningsplan 2015-19

BILAGA 1:3.

alla belopp i tkr exklusive moms
Förvaltning:
Verksamhet:
Investeringen avser:
Tidplan:
Investeringsutgift totalt:

Kultur- och fritidsförvaltningen
Ny sporthall
Byggnation av en sporthall
2013-2015
90 miljoner kronor

Kort beskrivning - Motiv
Elitidrotten på Gotland har länge haft behov av en ny hemmaarena som
fyller de krav för spel i högsta serien som de olika specialidrottsförbunden
kräver. Idag har Gotland lag i högsta serien i innebandy och basket. Lagen
inom bägge idrotterna spelar sina hemmamatcher i den befintliga
Södervärnhallen och har erhållit dispens för att få göra det. Det finns dock
signaler om att dispens inte kommer att ges i särskilt många år till.

Finansiering av driftkonsekvenser
En ny inomhussporthall som fyller de krav på elitidrott som idag ställs inom
främst basket och innebandy kostar runt 90 miljoner kronor i kostnadsläget
för år 2013. Den årliga driftskostnaden för sporthallen bedöms till nio
miljoner kronor per år inklusive kapitalkostnader.

Effektivisering/besparing
En ny sporthall innebär inga direkta effektiviseringar eller besparingar
räknat i kronor. Däremot får den gotländska idrotten tillgång till ytterligare
en sporthall vilket höjer kvaliteten på Kultur- och fritidsförvaltningens
utbud av idrottshallar.

Konsekvensbeskrivning om planerade projekt senareläggs
Projektet har redan senarelagts en gång. Nu är projektering och byggnation
av sporthallen upphandlad och pengar framtagna i budgeten varför projektet
inte bör kunna senareläggas ytterligare en gång.

Besöksadress Visborgsallén 19

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

Webbplats www.gotland.se
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Nämnd eller förvaltningsnamn
Region Gotland

Konsekvensbeskrivning övriga investeringar
Kostnaden för infrastruktur såsom parkeringsplatser och tillfartsvägar
tillkommer. Tillkommer gör även kostnaden för att flytta befintliga
motionsspår. Motionsspårens startpunkt ligger idag på det ställe där
sporthallen skall byggas. Detta gör att befintlig startpunkt måste flyttas och
motionsspåren förlängas bortåt.
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Ledningskontoret

Handlingstyp Underlag lokalförsörjningsplan
Datum 4 juli 2013

Investeringar utifrån behov i
lokalförsörjningsplan 2015-19

BILAGA 2:1.

alla belopp i tkr exklusive moms
Förvaltning:
Verksamhet:
Investeringen avser:
Tidplan:
Investeringsutgift totalt:

Kultur- och fritidsförvaltningen
Skapa ett centrum för scenkonst
Byggnation av ett scenkonstens hus
2017-2019
150 miljoner kronor

Kort beskrivning - Motiv
Scenkonsterna på Gotland såsom exempelvis teater, musik och dans saknar
scener. Det saknas såväl publikscener som övningsscener. Ett gemensamt hus
för scenkonsterna skulle kunna bli ett fantastiskt kluster för kulturen på
Gotland. Det finns idag stora brister ur tillgänglighetsaspekt för främst
Länsteaterns befintliga lokal som skulle behöva åtgärdas. Se mer information
om vad ett scenkonstens hus kan innebära i den separata utredningen om ett
scenkonstens hus.

Finansiering av driftkonsekvenser
Idag har både Gotlandsmusiken och Länsteatern egna lokaler som de hyr.
Deras totala hyreskostnader ligger runt 1,8 miljoner kronor. Tillkommer gör de
förhyrningar som institutionerna har vid olika publikarrangemang. Denna
summa är dock okänd idag. Troligtvis kan man räkna med att den totala
hyreskostnaden ligger strax över 2 miljoner kronor per år vilket man kan sägas
ha med sig in i projektet.
Ett scenkonsthus skulle behöva vara runt 5 000 kvm stort vilket skulle ge en
investeringskostnad på ungefär 150 miljoner kronor. Detta skulle i sin tur ge en
årlig hyreskostnad på knappt 15 miljoner kronor. Eventuellt kan även staten
skjuta till pengar till projektet genom den så kallade Kultursamverkansmodellen. Tillkommer inga externa medel behövs det alltså ungefär 13 miljoner
kronor per år i högre hyreskostnader för att kunna förverkliga ett
scenkonsthus.

Besöksadress Visborgsallén 19

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

Webbplats www.gotland.se
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Effektivisering/besparing
Genom att placera scenkonsten på ett gemensamt ställe kommer ett antal
samutnyttjanden kunna göras. Vissa effektiviseringar när det gäller dubbla
funktioner på personalsidan kommer även kunna åstadkommas.
Det måste i detta sammanhang påpekas att ett scenkonsthus innebär en
markant förbättrad kvalité för Gotlands kulturliv.

Konsekvensbeskrivning om planerade projekt senareläggs
Konsekvensen om projektet senareläggs är att man inte kan erhålla det
samutnyttjande som ett gemensamt scenkonstens hus möjliggör. Kultur- och
fritidsförvaltningen ser även ett scenkonsthus som en tillväxtfaktor för
Gotland då ett antal utredningar visar att kultur är en av faktorerna bakom
tillväxtorter.

Konsekvensbeskrivning övriga investeringar
Eventuella kostnader för infrastruktur såsom exempelvis tillfartsvägar och
parkeringar tillkommer. Kostnaderna för detta är idag okända då det inte
finns någon tilldelad plats för ett nytt scenkonsthus.
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Ärendenr. RS 2013/464

Ledningskontoret

Handlingstyp Underlag lokalförsörjningsplan
Datum 4 juli 2013

Investeringar utifrån behov i
lokalförsörjningsplan 2015-19

BILAGA 2:2.

alla belopp i tkr exklusive moms
Förvaltning:
Verksamhet:
Investeringen avser:
Tidplan:
Investeringsutgift totalt:

Kultur- och fritidsförvaltningen
Skapa ett ungkulturhus
Byggnation av ett ungkulturhus
2016
30 miljoner kronor

Kort beskrivning - Motiv
Kultur- och fritidsförvaltningen har idag ett ungkulturhus beläget på
Korpenområdet i Visby vilket kallas för Fenix. Där träffas ungdomar och
bedriver gemensamma aktiviteter inom en rad kulturområden tillsammans med
anställda handledare/fritidsledare. Som exempel finns det replokaler,
danslokaler och ett drejningsrum på Fenix. Nu är det tyvärr lite problem med
den befintliga lokalen. Dels är den för liten och dels klarar inte de tekniska
systemen med att förse lokalerna med värme och luft. Det finns också stora
brister ur tillgänglighetsaspekter. Se även bifogad utredning om ett nytt
ungkulturhus.

Finansiering av driftkonsekvenser
Kultur- och fritidsförvaltningens befintliga lokal har idag en hyreskostnad på
334 000 kronor. Vid byggnation av ett nytt ungkulturhus kan man troligtvis
räkna med att den totala hyreskostnaden kommer ligga på knappt tre miljoner
kronor per år. Denna kostnad beräknas på en byggnation om 1000 kvm med
ett byggpris om 30 000 kr per kvm vilket ger en total byggkostnad på cirka 30
miljoner kronor. Se även bifogad utredning om ett nytt ungkulturhus.
Ett annat alternativ är att investera i en rejäl renovering av det befintliga
Fenixhuset. Ingen sådan utredning har dock gjorts i dagsläget. Ytterligare ett
alternativ skulle kunna vara att bygga ihop ett ungkulturhus med ett
scenkonsthus. Ingen utredning om detta har gjorts men det finns två separata
utredningar om dels ungkulturhus och dels scenkonsthus.

Besöksadress Visborgsallén 19

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

Webbplats www.gotland.se

1 (2)

Nämnd eller förvaltningsnamn
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Effektivisering/besparing
Det beräknas inte ge någon direkt effektivisering eller besparing genom
byggnationen av ett ungkulturhus. Däremot erhålls en högre kvalitet på
verksamheten inom Kultur- och fritidsförvaltningens ungdomsavdelning.

Konsekvensbeskrivning om planerade projekt senareläggs
Konsekvensen om projektet senareläggs är att man inte kan erhålla det
samutnyttjande som ett gemensamt ungkulturhus möjliggör.

Konsekvensbeskrivning övriga investeringar
Eventuella kostnader för infrastruktur såsom exempelvis tillfartsvägar och
parkeringar tillkommer. Kostnaderna för detta är idag okända då det inte
finns någon tilldelad plats för ett nytt ungkulturhus.
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Ärendenr. RS 2013/464

Ledningskontoret

Handlingstyp Underlag lokalförsörjningsplan
Datum 4 juli 2013

Investeringar utifrån behov i
lokalförsörjningsplan 2015-19

BILAGA 2:3.

alla belopp i tkr exklusive moms
Förvaltning:
Verksamhet:
Investeringen avser:
Tidplan:
Investeringsutgift totalt:

Kultur- och fritidsförvaltningen
Nytt badhus och friskvårdsanläggning
Byggnation av ett badhus
2016-2018
180 miljoner kronor

Kort beskrivning - Motiv
Solbergabadet i Visby håller på att tjäna ut. När badet renoverades år 1998
skulle den renoveringen förlänga livslängden med 15 år. Dessa 15 år har nu
gått och det är hög tid att titta på en ersättning för Solbergabadet. Det finns
också stora brister ur tillgänglighetssynpunkt på det befintliga badet. Se
även bifogad utredning om ett nytt badhus och friskvårdsanläggning som
gjordes år 2012.

Finansiering av driftkonsekvenser
Idag kostar Solbergabadets fastighetsdrift inklusive kapitalkostnader
ungefär 3,5 miljoner kronor om året. Ett nytt bad med 25 metersbassäng,
barnbassäng, rehabbassäng, friskvårdslokal, äventyrsfunktion och
spafunktion kostar ungefär 180 miljoner kronor att bygga och medför årliga
kapitalkostnader på cirka 15 miljoner kronor medan driftskostnaden
beräknas till ungefär 14 miljoner kronor. Total kostnad är 29 miljoner
kronor per år medan intäkterna beräknas till 20 miljoner kronor per år. Detta
innebär att den totala nettokostnaden för ett nytt bad beräknas till nio
miljoner kronor. Ovanstående innebär att Kultur- och fritidsförvaltningen
behöver en årlig ramökning med sex miljoner per år för att kunna
förverkliga ett nytt badhus i Visby.

Effektivisering/besparing
Ett nytt badhus ersätter det befintliga Solbergabadet varför det inte blir
någon direkt effektivisering eller besparing. Däremot erhålls ett bad som är
betydligt bättre än det befintliga Solbergabadet samt innehåller många fler
funktioner vilket höjer kvaliteten på bad- och friskvårdstjänsterna som kan
erhållas i det nya badhuset.
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Det kan också påpekas att ett nytt badhus med alla de olika funktioner som
tas upp i den separata badutredningen som bifogas ger en reseanledning till
Gotland vilket är bra ur ett turisthänseende.

Konsekvensbeskrivning om planerade projekt senareläggs
Konsekvensen om projektet senareläggs är att man riskerar att stå helt utan
badhus i Visby om någon händer med de befintliga installationerna vilka
enligt plan bör vara utslitna runt år 2014. Redan idag tvingas badet vara
stängt med jämna mellanrum för akuta reparationer.
Det kommer hållas Island games på Gotland år 2017 vilket innebär att stora
simtävlingar kommer att hållas. Det hade varit bra om en 25-metersbassäng
och omklädningsrum i ett nytt badhus kunde vara klara till dess.

Konsekvensbeskrivning övriga investeringar
Vid en placering på Gutavallen borde inga extra kostnader för infrastruktur
tillkomma.
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Ärendenr RS 2013/460, KFN 2013/239

BarnSam

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Lisa Stark/Anna Derwinger Hallberg

Datum 13 augusti 2013

Ärende nr 8
Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden
Hälso- sjukvårdsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Socialnämnden

Revidering av överenskommelse om samverkan kring
barn och unga i behov av särskilt stöd samt
tilläggsöverenskommelse om unga vuxna 18 – 25 år
Förslag till beslut

Revideringen av överenskommelsen om samverkan kring barn och unga samt
överenskommelsen om samverkan kring unga vuxna i behov av särskilt stöd
fastställs.
Bakgrund

Staten och Sveriges kommuner och landsting har för 2013 tecknat en
överenskommelse ”Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa
2013”, Överenskommelsen syftar till att ge kommuner och landsting stöd till
ett långsiktigt förbättringsarbete inom området och omfattar 630 miljoner för
2013. För att ta del av medlen ställs krav på att det ska finnas övergripande
regionala överenskommelser kring personer med psykiska
funktionsnedsättningar och hur individuellt planer ska upprättas. Sådana
övergripande överenskommelser mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen och
socialförvaltningen angående psykiska funktionsnedsättningar har funnits
sedan 2004, reviderade 2008 och 2009 och 2012. I september 2013 behandlar
socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden ytterligare en revidering
utifrån riktlinjer från Socialstyrelsen.
Krav ställs också på att det ska finnas beslut som tydliggör ansvarsfördelningen
för insatser till barn och unga. Regionstyrelsen fattade 2012-08-28 beslut om
att fastställa överenskommelse gällande samverkan kring barn och unga i
behov av särskilt stöd (BUS) (Rs § 237, ärendenr RS 2012/372). Beslut fattades
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Ärendenr RS 2013/460, KFN 2013/239

BarnSam
Lisa Stark/Anna Derwinger Hallberg

samtidigt att Region Gotland deltar i regeringens och Sveriges Kommuner och
Landstings satsning på området psykisk ohälsa.
För prestationsersättning 2013 krävs att BUS-överenskommelsen revideras så
att det tydligare framgår var barn och ungdomar kan söka hjälp utifrån sina
behov. Detta tydliggörs i tabellform (sid.7). Vidare krävs att motsvarande
överenskommelse görs för insatser till unga vuxna (18 – 25 år). Förvaltningarna
har genom BarnSam utarbetat förslag till reviderad BUS samt förslag till
överenskommelse för unga vuxna.
Överenskommelserna ska efter beslut i nämnderna behandlas av
regionstyrelsen och senast 2013-10-31 redovisas till Sveriges kommuner och
landsting. Organisationer som företräder patienter, brukare och närstående har
haft möjlighet att lämna synpunkter på den övergripande överenskommelsen.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Maria Modig
förvaltningsdirektör
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Ärende nr 9

REGION GOTLAND

Översyn av bidrag
Förslag till ny fördelningsmodell
Arbetsmaterial
2013-08-20
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Begreppsdefinitioner
Stöd: Med stöd menas kontanta bidrag, subventioner, rådgivning och stöd vid genomförande av
verksamhet.
Bidrag: Med bidrag avses kontanta medel.
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Inledning
Förslaget till bidragssystem grundar sig på Kultur- och fritidsnämndens (KFN) uppdrag1 att:
förenkla ansökningsprocessen gällande stöd till medborgare och föreningar.
förenkla handläggningen för kultur- och fritidsförvaltningen (KFF).
öka måluppfyllelsen enligt KFN:s styrkort och koncernstyrkort.
Grundtanken är att ha ett inkluderande synsätt där alla är välkomna att söka stöd. Ingen grupp pekas
på förhand ut som prioriterad utan prioriteringarna görs i bedömningen av stöd där särskild hänsyn
tas till grupper med särskilda förutsättningar såsom barn- och ungdom och funktionsnedsatta.
Förslaget har tagit bort angivna grupperingar som kategoriserar människor. Att namnge exempelvis
pensionärsstöd, handikappstöd, stöd till idrottsanläggningar eller stöd till studieförbund kan visa på
en underförstådd hierarki och värdering. Istället talar vi om verksamheten och själva aktiviteten,
innehållet och att olika verksamhetsområden prioriteras exempelvis folkbildningsstöd,
verksamhetsstöd och lokalstöd.
Vid en stödansökan beskriver och förklarar föreningen sin verksamhet efter de kriterier som
kommer direkt från styrkortsstrategierna – politikens intention. Dialog och möte mellan förening
och handläggare för presentation av föreningens verksamhet ska i så hög grad det är möjligt alltid
prioriteras och möjliggöras. Där kan föreningen motivera sin verksamhet och dessutom få
rådgivning, vilket också varit föreningarnas önskan 2.

Sammanfattning av nyheter i stödsystemet
Systemet ger möjlighet för fler aktörer inom kultur- och fritidsområdet att söka stöd för
verksamheter som uppfyller KFN:s strategier. Ett sådant inkluderande synsätt bejakar Regionen
Gotlands värdegrund om förtroende och delaktighet.
Verksamhetsstöd, distriktsstöd, aktivitetsstöd och resestöd är i förslaget sammanslaget till begreppet
föreningsstöd. I bedömningen av föreningsstödet tas särskild hänsyn till resor och merkostnader för
exempelvis medföljare på resa för funktionsnedsatt.
Systemet bygger på en tydligare och intensivare dialog med aktörerna i syfte att följa upp och stödja
deras verksamheter samt identifiera statistikunderlag som bekräftar styrkortsstrategierna.

1
2

Kultur- och fritidsnämnden, KFN § 67, 2011-05-25
Analys dialogmöten Othem, Visby och Hemse 2012-04-13
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Kultur- och fritidsnämndens kriterier
Kriterierna är hämtade från Kultur- och fritidsnämndes styrkort3 och bygger på de strategier som
nämnden sagt ska ligga till grund för kultur- och fritidsförvaltningens arbete.
Barn & Unga

VAD:
HUR:

Verksamhet för barn och unga i åldern 7-20/0-18/0-26 år.
Beskrivning av verksamheten via, av KFF utformad, blankett. Hur många barn och
unga, hur ofta och vad verksamheten innebär samt på vilket sätt barn och unga är
med och planerar verksamheten.
Föreningar kan rapportera antal sammankomster/aktiviteter och deltagare på alla
sammankomster/aktiviteter uppdelat på ålder och kön.

Delaktighet/samhällsavtryck

VAD:

HUR:

Aktivitet där föreningen varit verksam, deltagit och inbjudit till arbeten och möten
gränsöverskridande i syfte att bidra till en tolerant och medveten attityd. Verksamhet
som bedriver för samhället en särskild viktig verksamhet inom socialt stöd.
Verksamhet som är uppkommen på nya initiativ.
Beskrivning av aktiviteterna och deras omfattning avseende
medlemmar/besökare/publik/deltagare och samarbeten med olika parter.

Folkhälsa

VAD:
HUR:

Regelbunden fysisk eller kulturell aktivitet för medlemsgrupper.
Beskrivning av verksamheten, dess innehåll, deltagare och regelbundenhet.
Föreningar kan rapportera antal aktiviteter och om möjligt deltagare uppdelat på ålder
och kön. Hur många har föreningens verksamhet nått?

Bildning/Lärande

VAD:
HUR:

3

Egna aktiviteter såsom föreläsningar, studiebesök och exkursioner etc. (ej
styrelsemöten, årsmöten eller föreningsinterna arbetsmöten)
Beskrivning av verksamheten, vilka aktiviteter som genomförts/arrangerats, antalet
deltagare och antalet sammankomster.
Föreningar kan rapportera antal aktiviteter och om möjligt deltagare uppdelat på ålder
och kön. Hur många har föreningens verksamhet nått?

Kultur- och fritidsnämndens styrkort 2011-2015
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Stödformer
Kultur- och fritidförvaltningen har tre stödformer: föreningsstöd, projekt- och arrangemangsstöd samt lokaloch anläggningsstöd. Stöd ges inte till kommersiella aktörer med vinstintresse.

Ungdomsverksamhet (ej idrott)
Pensionärsföreningar
Föreningar för funktionsnedsatta
Sociala föreningar
Kulturföreningar
Studieförbund
SISU
Idrottsföreningar
Bygdegårdsföreningar/Folkets hus

Antal
föreningar
30
40
30
20
60
9

Stödsökande
föreningskategorier totalt
(2012)
BygdegårdsUngdomsverkTabell 1.

föreningar/
Folketshus
18%

samhet (ej idrott)
8%
PensionärsFigur 1.
föreningar
11%
Funktionsnedsatta
8%

1
110
65
365

Sociala
föreningar
6%

Idrottsföreningar
30%
SISU
0%

Kulturföreningar
Studieförbund 17%
2%

Översikt stödformer
Syftet med de tre stödformerna är att stimulera verksamhet på kort- och lång sikt.
-

Föreningsstöd kan sökas av allmännyttiga ideella föreningar en gång per år. Vid beviljad
ansökan utbetalas beloppet med en viss del i förskott som verksamhetsstöd och en andra del
som stimulans vid inkommen redovisning eller rapportering. Storleken på respektive del kan
variera. Huvudsakligen gäller stödet kontanta bidrag. Särskilda regler gäller för folkbildning
och barn- och ungdomsidrottslig verksamhet (läs mer under rubriken ” Föreningsstöd till
verksamheter med särskilda regler och rutiner”)

-

Projekt- och arrangemangsstöd avser en händelse under en begränsad tidsperiod som
sällan har någon kontinuitet över året. Stödet kan sökas av företrädesvis föreningar, men
även tillfälliga projekt/konstellationer, enskilda personer eller andra organisationsformer.
Här innefattar stödet både kontanta bidrag och hyresbefrielse.

6

-

Lokal- och anläggningsstöd kan sökas av föreningar som äger egna lokaler/anläggningar
eller har långtidskontrakt på minst 10 år. Stödet avser bidrag till driftkostnader eller
investeringar. Stödet avser i första hand kontanta bidrag.

Rätten till stöd baseras på kriterierna i kultur- och fritidsnämndens strategier (se nedan).
Samtliga stöd fördelas inom budgetram.

Föreningsstöd
Föreningsstöd är ett verksamhetsstöd som riktar sig till aktörer som är verksamma på och/eller kan
påvisa nytta för Gotland.
Stödet består av två delar där första delen av beloppet utbetalas efter beslut och andra delen
utbetalas som stimulans då föreningen återkopplat/rapporterat den verksamhet som bedrivits.
Föreningen ska i dialog med handläggare bestämma vilken rapporteringsgrund som ska finnas för
just den här föreningen. Rapporteringsgrunden ska kunna bilda statistiskt underlag.
Handläggning av stödet

Ansökan:

Ansökan* sker en gång per år (kan vara olika för olika verksamhetstyper av
föreningar). Ansökan ska innehålla kompletta efterfrågade uppgifter.

Beslut:

Beslut* tas andra kvartalet. Beslutet föregås av en överläggning i bidragsgruppen.

Utbetalning: Utbetalning sker två gånger per år. Först ett grundbelopp sedan resterande i efterskott
som stimulans efter inrapporterad verksamhet.
Som stimulansrapport kan antal aktiviteter och om möjligt deltagare uppdelat på ålder
och kön. Exempelvis: Hur många personer har föreningens verksamhet nått? Vilket
samhällsavtryck upplever förening att aktiviteten har bidragit till?
Föreningsstöd till verksamheter med särskilda regler och rutiner:

-

-

Folkbildning. Studieförbunden ansöker om verksamhetsstöd en gång per år enligt
fördelningsprincip beslutad i nämnd KFN 2013-06-04 § 42. Stöd ges till verksamhetsvolym,
unika deltagare och projekt inom förvaltningens budgetram.
Ungdomsidrott. Stödet ska stimulera till aktivitet för barn och ungdomar och kan sökas av
ideell idrottsförening medlem i specialdistriktsförbund och som söker lokalt aktivitetsstöd
via Riksidrottsförbundets Idrott Online. Stödet fördelas inom budgetramen.
o Aktivitetsstöd – inrapporteras och söks genom Idrott Online.
Handläggning och budget: Efter utgånget ansökningsdatum fördelas stödet inom
budgetram.
o Resestöd – inrapporteras och söks genom GI/KFF:s webbansökan.
Handläggning och budget: Efter utgånget ansökningsdatum fördelas stödet inom
budgetram.

För detaljerade regler för sammankomster och rutiner, se bidragsbestämmelser reviderad 2010.

* Förvaltningen och nämnden kan göra särskilda beslut för aktörer med mer omfattande verksamheter.
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Fördelning och förslag till förändring av budgetposter
Tabell 2.

Stödform
Budgetpost
Föreningsstöd

Verksamhetsstöd

Fördelning i kr
Befintliga budgetposter****

UO Ung-domsverksamhet (ej
idrott)*

Ny
Befintlig
budgetpost budgetpost
2013
4 593 000

246 900

2%

Pensionär**

195 000

2%

HK funktions-nedsatta***

770 000

6%

SOCiala

460 000

4%

81 000

1%

2 840 000

23 %

2 968 000

24 %

621 000

5%

KulturarvHemb
Kultur Verksamhets stöd
Folkbildning

Antal föreningar

SF Studieförbund
SISU

3 589 000

Ungdomsidrott
Ungdoms Idrott
3 868 000
3 868 100 32 %
Total Budget
12 050 000 kr
100 %
*inkl. distriktsstöd, aktivitetsstöd, resestöd och startstöd
**inkl. distriktsstöd och aktivitetsstöd
***inkl. distriktsstöd, aktivitetsstöd, resestöd och övrigt stöd
****begrepp och förkortningar komna ur handläggningssystem inom KFF

30

10,5%

40

14,0%

30

10,5%

20

7,0%

10

3,5%

35

12,3%

9

3,2%

1

0,4%

110

38,6%

285

100%

Sökande föreningskategorier
Av 285 föreningar aktuella för budgetposten för föreningsstöd fördelas antalet föreningskategorier enligt nedan bild.

8
UO (ej idrott)
11%

Figur 2.

PEnsionär
14%

Ungdoms
Idrott
39%

HK
funktionsnedsatta
11%
SOCiala
7%

SISU
0%
Studieförbund
3%
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Budgetfördelning på föreningskategorier 2013
Av 12 050 tkr i nuvarande budget fördelas stödet enligt figur 3.
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Förslag till ny fördelning av budget
Figur 4.

Ungdomsidrott
3 932 250 kr
32%

Verksamhetsstöd
4 603 750 kr
38%

Folkbildning
3 589 000 kr
30%

Viktigaste effekterna

Positiva effekter:
-

Verksamheter likställs – inkluderande förhållningssätt – för styrkortsuppfyllelse
Flexibel, hållbar och effektivt nyttjad budget – för styrkortsuppfyllelse
Stöd till föreningars verksamhet kopplat till politikens intention– för styrkortsuppfyllelse
Enhetlig utvärdering och uppföljning – för styrkortsuppfyllelse, intern handläggning
Enklare ansökan (få bidragsformer och digitalisering)4– för förening
Vetskap om många fler föreningars verksamhet
Pensionärer i aktiv verksamhet ej anslutna till pensionärsorganisation kan söka – för
förening
Föreningar med barnverksamhet under 7 år kan söka – för förening
Ökat stöd till verksamhet genom stimulanspeng – för förening
Tydligare kommunikation kring förvaltningens bidragshantering och dess effekter 4–för
förening
Samarbete och samsyn i handläggningen på förvaltningen – intern handläggning
Ökad tillgänglighet i pågående ärenden -för förening och intern handläggning

Negativa effekter:
-

4

Pensionärer och funktionsnedsatta behöver beskriva, motivera och rapportera två gånger/år.
– för förening
Pensionärer och funktionsnedsatta minskat stöd då styrelsemöten och interna arbetsmöten
inte är stödberättigat – för förening
Minskat stöd till distriktsföreningar – för förening
Ökat antal ansökningar – intern handläggning

Analys dialogmöten Othem, Visby och Hemse 2012-04-13
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-

Föreningar med traditionellt stöd (av gammal hävd) riskerar att få minskat stöd och behöver
motivera sin verksamhet enligt kriterierna– för förening
Vid oklar bedömningsgrund kan handläggningen försvåras – intern handläggning

Förutsättningar för genomförande

-

Utveckla e-tjänster/blankett på internet.
IT-baserade system ska samarbeta som e-tjänster på webb, ärendehanteringssystem och
utbetalningssystem.
Bildande av bidragsgrupp och interna rutiner för handläggning och möten.
Kommunikation till föreningsliv och allmänhet, möten, utbildningstillfällen, trycksaker och
webb.
Nämndbeslut om budgethantering.
Nämndbeslut om åldersspann för barn- och unga.
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Lokal – och anläggningsstöd
(föreningsägda anläggningar och samlingslokaler)
Lokal- och anläggningsstöd delas in i stöd till drift och stöd till investeringar.
Stödet öppnar upp för många föreningar med anläggningar inte bara idrotts- och
bygdegårdsföreningar. Det innebär att stödet ger en överblick över verksamhets- och samhällsbehov
inom olika områden.
Nuvarande budgetfördelning av lokal- och anläggningsstöd (tkr)

Figur 5.

Driftstöd

Investeringsstöd
Antalet stödsökande föreningar är:
Bygdegårdar/Folketshus
62 st
Idrottsföreningar
45 st
Motionsstugor
4 st

755

4706

390
Idrottsföreningar

Motionsstugor

615
675
Samlingslokaler

1. Driftstöd

Driftstöd kan sökas av förening som äger anläggning eller samlingslokal som nyttjas och hyrs ut till
allmänhet och allmännyttiga föreningar/organisationer. För att föreningen ska vara berättigad till
driftstöd ska barn- och ungdomsverksamhet bedrivas på anläggningen och/eller samlingslokal
uthyras till allmänhet. Föreningen bör samverka med andra föreningar om ökad verksamhet på
anläggningen.
Driftstödet kan endast utgå till anläggning/samlingslokal Region Gotland inte själv, eller genom
annan, kan ställa likvärdig anläggning till förfogande för föreningsliv eller allmänhet.
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Figur 6.

7%
390 tkr

12%
675 tkr

81%
4 706 tkr

IP drift

Samlingslok drift

Motionsstugor

Handläggning av stödet

Ansökan:

Ansökan sker en gång per år och ska innehålla ifyllda uppgifter som efterfrågas såsom;
ekonomi, planerad verksamhet, behov kommande år samt en analys över
verksamheten med kostnadskalkyler mm. För idrottsanläggning krävs ett antal
inrapporterade barn- och ungdomsverksamheter och för samlingslokal krävs ett antal
inrapporterade uthyrningstillfällen.

Beslut:

Beslut tas på delegation första kvartalet för ärenden understigande 50.000 kr och av
nämnd andra kvartalet för ärenden överstigande 50.000 kr. Beslutet föregås av en
överläggning i bidragsgruppen. Besluten bedöms och motiveras efter
styrkortskriterierna.

Utbetalning: Utbetalning sker efter beslut.
2. Investeringsstöd

Investeringsstöd avser stöd till förening som äger anläggning eller samlingslokal som nyttjas och hyrs
ut till allmänhet och allmännyttiga föreningar/organisationer.
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Befintlig budgetfördelning
Figur 7.

Samlingslokaler
45%
615 tkr

Idrottsanläggningar
55%
755 tkr

Handläggnings av stödet

Ansökan:

Ansökan sker en gång per år och ska innehålla ifyllda uppgifter som efterfrågas av
KFF såsom; ekonomi, planerad verksamhet, behov kommande år samt en analys över
verksamheten föregående år.

Beslut:

Beslut tas på delegation första kvartalet för ärenden understigande två prisbasbelopp
och av nämnd andra kvartalet för ärenden överstigande två prisbasbelopp. Beslutet
föregås av en överläggning i bidragsgruppen. Besluten bedöms och motiveras efter
styrkortskriterierna.

Utbetalning: Utbetalning sker efter beslut.

Viktigaste effekter

Positiva effekter:
-

-

Rättvisare driftbidrag genom att kostnader för offentligt ägda anläggningar och kostnader för
föreningsägda anläggningar jämställs genom höjda hyror på offentligt ägda anläggningar 5 –
för föreningar
Snabbare handläggning, beslut och ökad tillgänglighet genom att investeringsstöden får
ändrade rutiner – för förening
Fler kategorier av föreningsägda anläggningar kan söka stöd – för föreningar
Bättre översikt om föreningars verksamhet och anläggningsbehov – för styrkorsuppfyllelse

Negativa effekter:
-

5

Höjda hyror på offentligt ägda anläggningar – för föreningar
Ökat tryck på handläggare i samband med beslutsperioder för respektive stöd – intern
handläggning
Fler ärenden att handlägga – intern handläggning
Fler föreningar får mindre stöd – för föreningar
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Förutsättningar för genomförande

-

Utveckla e-tjänster/blankett på internet.
IT-baserade system ska samarbeta som e-tjänster på webb, ärendehanteringssystem och
utbetalningssystem.
Kommunicering till föreningsliv och allmänhet, möten, utbildningstillfällen, trycksaker och
webb.
Nämndbeslut om budgethantering.
Nämndbeslut om genomförandekostnader.
Bildande av bidragsgrupp och interna rutiner för handläggning och möten.
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Projekt- och arrangemangsstöd
Projekt- och arrangemangsstöd kan sökas av allmännyttig ideell förening/organisation och enskilda.
Stödet kan ges till tidsbegränsade arrangemang med verksamhet utanför ordinarie basverksamhet där
resultatet av arrangemanget motsvarar kultur- och fritidsnämndens kriterier.
Nuvarande budgetfördelning

Pengar i Påse
PiP
13%

Figur 8.

Internationellt
Idrottsutbyte
13%

Kulturprojekt*
33%

Fritids- och
idrottsarr.
41%
*Här är kulturbudgetens stipendier med 58 tkr borträknat som inte omfattas av stödhanteringen

Handläggning av stödet

Ansökan:

Ansökan sker löpande under året dock senast 5 veckor innan utbetalningstillfälle.

Beslut:

Beslut fattas 10 dagar innan utbetalningstillfälle i beredningsgrupp.

Utbetalning: Vid fyra tillfällen; 31/3, 30/6, 30/9 och 20/12.
Stödet kan ges på flera olika sätt, bl.a. som kontanta medel eller hyresbefrielse.

Projekt- och arrangemangsstöd med särskilda regler och rutiner

Tre stöd som idag handläggs separat på olika avdelningar.
-

Pengar i påse - Budget 25 tkr + 75 tkr
Film på Gotland – Budget 110 tkr
Gotlandica – Budget 45 tkr
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Effekter på grund av förändringen

Positiva effekter:
-

Flexibel, hållbar och effektivt nyttjad budget – för styrkortsuppfyllelse
Fasta utbetalningstillfällen ger bättre uppföljning och utvärdering – för förening
Utbetalning innan arrangemang för fler aktörer – för förening
Gemensam handläggning för ärendeberedning ger bättre överblick – intern handläggning
Samarbete och samsyn i handläggningen på förvaltningen – intern handläggning

Negativa effekter:
-

För fritidsarrangemang kan återbetalningskrav komma ställas vid utbetalning i förskott –
intern handläggning
Vissa aktörer kan uppleva längre handläggningstid – för förening

Förutsättningar för genomförande

-

Utveckla e-tjänster/blankett på internet.
IT-baserade system ska samarbeta som e-tjänster på webb, ärendehanteringssystem och
utbetalningssystem.
Bildande av bidragsgrupp och interna rutiner för handläggning och möten.
Kommunicering till föreningsliv och allmänhet, möten, utbildningstillfällen, trycksaker och
webb.
Nämndbeslut om budgethantering.
Nämndbeslut om genomförandeskostnader.
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Fortsatt arbete med det nya bidragssystemet
Plan för fortsatt arbete

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Beslut i KFN om fortsatt arbete enligt förslag.
Arbete med att etablera bidragsgrupp samt process och rutiner för handläggning
Förbereda informationsmaterial och kommunikationsplan
Skapa förenklat ansökningsmaterial, blankett mm.
Utforma budget med nya poster
Utveckla e-tjänst med e-blankett mm.
Utveckla interna IT-system att samarbeta

Styrning och uppföljning

Enligt processperspektivet i det nyligen tagna styrkortet för KFN ska bidragsöversynen ta fram
målen för handläggningstiderna i det nya bidragssystemet. Detta görs då bidragsprocessen se söver
efter beslut om att anta det nya bidragssystemet. Då beslutas också hur processen ska styras och i
övrigt följas upp.

Information och kommunikation

Reglerna för dagens bidragssystem kan sägas vara etablerat bland föreningar och andra
bidragssökande. Detta gör att ny information måste kommuniceras genom dialoger med berörda
samt information på hemsidan mm. Tid för delaktighet och möjlighet till reflektion, motivering och
”inkörningstid” bör ges.

Material och teknik

Det nya bidragssystemet förutsätter att det finns en tydlighet i hur man söker de olika stöden.
Gemensamt ansökningsmaterial är grunden i den förenklade ansökningsprocessen där tekniken
behöver stödja processen. E-tjänster och e-blanketter behöver tas fram för att det ska bli enklare för
både sökande och handläggare. Troligtvis kan förenklade pappersblanketter användas under en
övergångsperiod.

Handläggning

Handläggningen görs inom en bidragsgrupp där samtliga bidrag och områden handläggs.
Bidragsgruppen syftar till att skapa en större objektivitet och grund för lika bedömning än vad som
är idag. Besluten bereds i gruppen och bedömningsgrunden för stöden jämnas ut mellan de olika
områdena. Gruppen minskar också känsligheten i handläggningen och snabbar upp beslutsprocessen
genom kraftsamling vid särskilda beslutsperioder. De stöd som kan handläggas löpande görs så.
Idag består handläggningen av tre handläggare uppdelade på vars sitt område. Bidragsgruppens
handläggningsprocess behöver tas fram och rutiner skapas.
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Budget och uppföljning

Bidragssystemet innebär inte någon ny budgetram för de ingående stöden. Däremot påverkas
budgetposterna och fördelningen dem mellan. Tanken är att förenkla för prioriteringar inom
budgeten och bryta ner gränser som idag innebär hinder för detta. Således är förslaget att budgeten
delas in efter stödtyperna och att uppföljningen görs utifrån budgeten och utifrån de
medborgare/föreningar som sökt stöd. Uppföljningen kommer då att visa hur politikens
prioriteringar efterlevts samt till vilka områden de utbetalts. Stöden blir inte förutbestämda till
särskilda grupper och ger inte olika medborgare/föreningar olika betydelse, istället blir politikens
intentioner styrande och möjliga att följa upp.
Tabell 3.

Befintliga budgetposter
Post
Ungdoms- och
idrottsorganisationer
Pensionärsföreningar
Funktionsnedsatta
Sociala föreningar
SISU
Studieförbund
Kulturstöd
Hembygdsföreningar
Summa:
Fritidsarrangemang
Internationellt idrottsutbyte
Projekt- och arrangemang (ej
stipendium 58tkr)
Pengar i Påse
Summa:
Föreningsägda IP drift
Samlingslokaler drift
Motionsstugor drift
Föreningsägda investering
Samlingslokaler investering
Summa:

Förslag på nya budgetposter
tkr
Post
4 115 Föreningsstöd (verksamhet)
195
- Folkbildningsstöd
770
- Ungdomsidrott
460
621
2 968
2 840
81
12 050
Summa:
301
100
242 Projekt- och
arrangemangsstöd
100
743
Summa:
Lokal- och
anläggningsstöd
4 706 Driftstöd
675
390
755 Investeringsstöd
615
7 141
Summa:

tkr
4 593
3 589
3 868

12 050
743
743
5 771
1 370
7 141
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Kultur- och fritidsförvaltningen
Region Gotland

Inledning
Kultur- och fritidsförvaltningen (KFF) fick i maj 2011 uppdraget av Kultur- och
fritidsnämnden (KFN), att se över stöden och hur KFF arbetar. KFF beslutade att
genomföra tre dialogmöten med brukarna/föreningarna på hösten 2011, men de
flyttades fram till januari och februari 2012. Dialogmötena genomfördes på tre olika orter.
I Othem kom 42 personer, i Visby kom 87 st och i Hemse kom 44 st. Sammanlagt träffade
förvaltningen 173 personer som uppskattningsvis representerade ett 70-tal föreningar.

Syftet med uppdraget
Enligt KFN § 67, 2011-05-25, fick förvaltningen i uppdrag att göra en översyn av bidragen
för att förenkla för medborgarna att söka medel, men även att förenkla för förvaltningen i
hanteringen av inkomna ansökningar. Översynen ska leda till en större måluppfyllelse i
enlighet med de balanserade styrkorten.

Sammanfattning
KFF har sammanfattat alla gula post-it-lappar och kommentarer som kom fram under
kvällarnas diskussioner för att kunna genomföra denna analys. Mycket av det som
framkom var sedan tidigare känt för förvaltningen, men dialogmötena gav genom den
direkta responsen ett mycket viktigt ”kvitto” på att KFF arbetar i rätt riktning. Dessutom
hjälpte mötena till att lyfta vissa frågor av särskilt intresse som KFF kommer att ta hänsyn
till i arbetet med översynen av stöden som helhet. Materialet har resulterat i två olika
dokument, 1 Analys över de tre dialogmötena och 2 FAQ (alla frågor uppställda med svar).

Slutsats
De slutsatser KFF kan dra av mötena och materialet som är bearbetat i denna analys är
att:
IT-utvecklingen och arbetet med att förenkla för föreningarna och bespara
miljö och budget genom digitalisering är viktigt och bör fortskrida.
KFF behöver bli tydligare i kommunikationen med alla brukare, bl a vad gäller
information på hemsida, hur man söker stöd, ansökningsblanketter, kriterier,
ekonomi mm.
Service till brukare och medborgare skulle bli ännu bättre om KFF ökar
tillgänglighet av personalen vad gäller rådgivning, bokning, öppettider mm. KFF
bör se över om detta är genomförbart utan att kostnaderna ökar.
Det finns skillnader mellan stads- och landsbygdsperspektiv. Där har KFF har
anledning att se över exempelvis stöden för föreningsägda kontra regionägda
anläggningar för att utjämna skillnader.
Det finns önskemål om att sänka den lägsta åldern för aktivitetsstöd. Barn är
en prioriterad målgrupp, men för att se om förslaget är möjligt skulle KFF
behöva göra en konsekvensanalys som beskriver de ekonomiska och
administrativa effekterna vilket också ingår i den bidragsöversyn som pågår.
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Föreningarna har stort behov av stöd, framförallt kontantstöd, men även
kompetensstöd vad gäller utbildning i förenings- och styrelsearbete, ekonomi,
administration mm. Då styrelser byts ut regelbundet behövs kontinuerliga
insatser. KFF bör se över möjligheterna till att hålla föreningskvällar med
informations- och utbildningsinsatser i föreningsliv och styrelsearbete.
Många föreningar inser att de måste hitta alternativa vägar till finansiering och
det finns ett stort behov av utbildning i hur man söker medel från stiftelser,
stipendier, fonder och andra instanser. Det finns önskemål om att KFF
anordnar seminarium eller utbildar kring detta. KFF bör överväga möjligheten
att anordna ett seminarium om hur man söker pengar både från regionen och
från andra instanser.
Förvaltningen är mycket nöjd efter de tre dialogmötena. KFF fick bra respons och ett
gediget material som visar vad föreningarna önskar och tycker. Detta kommer att ligga till
grund för det fortsatta arbetet.
Övergripande intryck

Kunskap om KFF
I analysarbetet har det tydligt framkommit att kunskapen om KFF:s verksamhet och stöd
är lägre än vad tjänstemännen känt till. Här finns ett tydligt förbättringsområde genom att
KFF informerar om vilka stöd som finns att söka, om föreningsregistret, om hur stöden
fördelas och andra vilka varor och tjänster som KFF kan erbjuda.
Mötesdeltagarna efterlyste ökade anslag till kultur- och fritidsverksamhet och kopplingen
mellan budgetar (för stöd) som inte ökar och övergripande politiska prioriteringar verkar
inte självklar.
Det framkom upplevd konkurrens gällande priser på uthyrda lokaler inom regionen, till
nackdel för andra samlingslokaler. KFF behöver bli tydligare och informera mer om
uthyrning av de regionala lokalerna, då en förvaltning enligt lag inte får konkurrera med
civilsamhälle och näringsliv.

Skillnader mellan orterna
Uppfattningen utifrån materialet från dialogmötena är att föreningarna som kom till
Othem och Hemse kämpar mer för sin överlevnad med fasta kostnader, medan
föreningarna som kom till Visby i högre grad hade sin grundläggande verksamhet säkrad.
Flera av museiföreningar på landet har nått en gräns för överlevnad.
På landsbygden ägs de flesta anläggningarna av föreningar som stöds till ca 70% genom
driftsstöd och de har svårt att få ekonomin att gå ihop. Visby-föreningarna nyttjar
regionala anläggningar som är stöds till nästan 100% genom subventionerad hyra.

Stads- och landsbygdsperspektiv
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Mötena gav uttryck för att människor upplever en orättvis fördelning mellan stad och
landsbygd, vilket var tydligast vad gäller drifts- och anläggningsstöd. Det berördes även
vad gäller kulturstöd. Landsbygdsföreningar har andra behov än Visbyföreningar,
t ex önskemål om hjälp av vaktmästare och parkarbeten, gratis sophämtning, stöd till
värmepumpar, marknadsföring av evenemang, avlopp mm. ”Regionen lever på
upplevelsen av den gotländska landsbygden i sin turistinfo, då bör man också hjälpa till
med kostnader för en levande landsbygd….” är ett citat från mötet i Othem.
Stads- och landsbygdsperspektiv är ett av kriterierna som värderas in i olika sorters stöd.
KFF arbetar aktivt med att se helheten över kultur- och fritidsverksamheterna på hela
Gotland. Driftstödet till samlingslokaler sänktes år 2011, men KFF arbetar för att det ska
finnas kvar eftersom det går till landsbygden där samlingslokaler som bygdegårdar mm
fungerar som kulturhus.

Få kulturföreningar representerade
På mötena var kulturföreningarna lågt representerade vilket innebär att KFF inte har lika
stor kännedom om deras erfarenheter och åsikter. Orsakerna kan man bara spekulera i.
Kanske formulerades annons/inbjudan så att kulturföreningar inte kände sig träffade. En
annan orsak skulle kunna vara att föreningsregistret inte varit uppdaterade med deras epostadresser (något som föreningarna själva ansvarar för) så att utskicket inte nådde ut.

Den politiska prioriteringen på barn och ungdom
En tydlig önskan från många föreningar var att sänka åldern för aktivitetsstöd. Vid mötena
framkom också att aktörer och organisationer ibland har svårt att genomföra aktiviteter
och verksamhet för barn, även om viljan finns. Ett exempel är studieförbundens regelverk
som inte stimulerar till barn- och ungdomsverksamhet. Många önskade också att
friskvårdsaktiviteter och vuxenstöd skulle finnas. Det efterfrågades vad konsekvenserna
kunde bli när barn och unga prioriteras politiskt. Det fanns önskemål om mötesplats och
aktiviteter för barn 6-12, då ungdomsgårdarna vänder sig till en äldre målgrupp.
KFF efterfrågar sedan ett par år hur många barn under 7 år som är aktiva i föreningarna
och har nu börjat få in bra underlag. Effekterna av att politiken prioriterar barn och unga
är att de tidigt skolas in i ett aktivt nätverk som leds demokratiskt. Då den stora
generationen 40-talister går i pension blir vuxenstöd och friskvård/folkhälsostöd en fråga
för politiken i närstående framtid.
Detaljanalys

Kontakter med KFF och bemötande
Överlag kan man dra slutsatsen att föreningarna i stort sett är nöjda med de kontakter de
har med KFF:s personal, där omdömen som ”kunniga”, ”bra bemötande och hjälp” har
givits. Analys av materialet visar att KFF skulle kunna ha utökade öppettider och större
tillgänglighet bl a genom mobilt kansli för att tillgodose föreningarnas behov. Ett
förbättringsområde är att möta funktionshindrades behov vid arrangemang och genom
utveckling inom IT-området.

Drift och anläggning
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Drift- och anläggningsfrågan engagerar många. Stöden upplevs som orättvisa och det
efterfrågas information om hur stöden fördelas. Det finns en tydlig skillnad på stad och
landsbygd, där landsbygdens föreningar har större kostnader för sina anläggningar än
Visbyföreningarna som genererar mer verksamhet på anläggningarna. KFF behöver hitta
ett sätt att balansera detta. Det finns även önskemål om att miljöförbättrande
investeringar ska stödjas ännu mer. Förslag gavs på att behovspröva driftstödet för att
släppa in nya föreningar i systemet.
Att prioritera verksamheten efterlystes. Det vill säga att mer verksamhet på anläggningen
borde ge mer stöd. Verksamhetsbaserat stöd har diskuterats vid varje översyn av
driftstödet och där har KFF ett större perspektiv och kan lättare se konsekvenser av ett
sådant stöd. Vid ett verksamhetsbaserat stöd kommer landsbygdens idrottsplatser att
missgynnas, då de av geografiska skäl har mindre verksamhet. KFF bör alltså värdera in en
levande landsbygd i sin bedömning.
Avtalsreglerade stöd var inte önskvärt enligt dialogmötena. Förklaringen till att ungefär
hälften av föreningsägda idrottsplatser har avtalsreglerat stöd är att de har en större
anläggning med fler verksamheter än idrotten som medför stora anläggningskostnader.
Avtalen reglerar att regionen inte ger stöd till exempelvis vandrarhem och andra
kommersiella verksamheter. Tydligt är att KFF kan informera bättre runt kriterierna och
motiveringarna för driftstöd.

Stöd/bidrag och ekonomi
KFF har idag ca 12 olika stödformer som riktar sig till olika grupper av föreningar. I
materialet från dialogmötena visar det sig att de som var vana att söka stöd hittade väl
bland stödformerna medan de föreningar som aldrig har sökt stöd var helt oinformerade
och ställde mycket grundläggande frågor. Föreningarna verkar förstå att det är budgetens
storlek som gör att bidragen inte indexuppräknas. Föreningarna hade krav på en ökad
budget för stöd och en tydligare redovisning över vilka av KFF:s pengar som går till
administration respektive föreningsstöd.
Slutsatsen är KFF kan informera bättre till alla föreningar och visa på den information och
informationsmaterial som faktiskt finns tillgänglig. Fördelningen av KFF:s budget mellan
administration och föreningsstöd synliggörs i KFF:s årsredovisning, vilket förvaltningen
skulle kunna informera om genom att e-posta årsredovisningen, eller länken till den, till
alla föreningar.
Åsikter och förslag som KFF tar med i översynsarbetet
Andra stöd som efterfrågades var kartbidrag till orienteringen, kontorshyresbidrag,
folkhälsa, stöd till vuxenmotion och förlustgarantier för föreningar. Ett förslag var att
stöden skulle vara flexiblare eftersom vissa föreningar har olika ekonomiska behov olika
år. Kulturföreningar efterlyste förskottsutbetalning av stöd och lånegarantier tills
föreningarna får intäkter. Andra föreningar efterlyste en tidigarelagd ansökningsprocess
så att alla anslag kunde betalas ut i december.
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Åldersindelning för aktivitetsstöd
Det framkom synpunkter på att KFF borde sänka lägsta åldern för aktivitetsstöd (som idag
är samma som Riksidrottsförbundets), så att mer barnverksamhet stimuleras. Slutsats är
att detta även skulle gå i linje med den politiska prioriteringen av barn och unga. Dock
behöver en konsekvensanalys genomföras för att se hur handläggning och ekonomi i så
fall skulle påverkas. Se mer kring detta i dokumentet FAQ, fråga 47.
Förslag på att höja åldern så att pensionärer också får aktivitetsstöd fanns också.
Pensionärer får redan aktivitetsstöd som det är idag, men endast i föreningar som är
anslutna till pensionärsriksorganisation. Där kan KFF se över hur pensionärer i andra
föreningar också kan stödjas.
Att titta på alla dessa frågor ingår redan i det pågående arbetet med bidragsöversyn.

Kultursamverkansmodellen
En stor förvirring finns kring vad som är regionala respektive kommunala medel samt vad
som ingår och inte i kultursamverkansmodellen (f d kulturkofferten).
KFF har tillsatt en regional kulturstrateg som bara arbetar med
kultursamverkansmodellen. Kulturrådet har reglerat de statliga pengar som kallas för
”kultursamverkansmodellen” till den kultur som är av riksintresse. Pengarna fördelas (och
ansöks alltså inte) till lokala länsinstitutioner och länskonsulentverksamheter.
Kultursamverkansmodellens pengar går inte till lokala föreningar eller organisationer
inom kulturverksamheten. Lokala föreningar kan ta del av kultursamverkansmodellen
genom att inleda samarbete med länsinstitutionerna. Se mer kring detta i dokumentet
FAQ, fråga 21-22.
En slutsats man kan dra är att informationen kring detta behöver bli bättre. Den som vill
veta mer kan besöka kulturstrategens blogg: http://www.kulturgotland.se/

Information och web
Många upplever att informationen om KFF:s verksamhet är otydlig och man efterlyser
enkelhet, tydlighet och tillgänglighet, både vad gäller hemsida, webbinformation,
blanketter, bidragsbestämmelser och trycksaker. Ett enklare språk önskas, liksom samlad
info om stödformer och kriterier samt hur KFF:s tjänster kan användas. Flera uttryckte
också önskemål om att tydligare synliggöra hur stöden fördelas mellan idrott och kultur.
En uppenbar slutsats man kan dra är att KFF:s informationsinsatser till föreningar och
medborgare kan bli bättre. Det finns mycket information på hemsidan, men KFF behöver
förenkla och tydliggöra den. KFF skulle kunna skicka ut information via e-post med
relevanta länkar och bifogade filer och se över andra informationsvägar som passar
föreningar och våra brukare på exempelvis badhusen och på biblioteken.
Det fanns också önskemål från föreningarna om hjälp att sprida information om lokala
kulturaktiviteter.
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IT-utveckling
KFF upplevde att de flesta föreningar verkar mogna för digitaliseringen, men också en oro
från några över att de missar information p g a den. Där behöver KFF vara
uppmärksamma för att kunna ge bra service även de föreningar som inte hänger med i ITutvecklingen.
Viss oro finns för att det kommer att bli för många system att logga in i, men största
intrycket är att de flesta föreningar är redo vad gäller lokalbokning, resestödsansökning,
medlemsrapportering mm på nätet och via e-post.
Dialogmötena gav KFF möjlighet att informera om framtida möjligheter och planer. KFF
har framför sig ett arbete med test av IT-system, att ta fram rutiner för och i samarbete
med föreningarna samt att informera om nya rutiner.

Blanketter och ansökningsförfarande
Trenden är mindre papper, mer e-post. Mest efterfrågat är förenklat
ansökningsförfarande och enklare blanketter, exempelvis nätbaserade ansökningar,
besked och bokningsbekräftelser mm. Även samordnade ansökningstider och kortare
handläggningstider efterfrågas. Av alla önskemål och förslag som kommit upp kan man
dra slutsatsen att många löses med hjälp av digitalisering samt det förbättringsarbete
som KFF måste göra på informationssidan.

Bokning och hallar
I analysen kommer det fram att KFF ska informera bättre och tydligare, både vad gäller
KFF:s tjänster, hallar, bokningsbeskedens text och information som skickas ut.
Föreningarna vill ha bokningsändringar och besked via e-post och sms istället för på
papper som bara går till kansliet. Tydligt var också att föreningarna vill byta ut dörrkortsystemet mot en sms-kod eller bara kod istället. Det fungerar inte så bra som det är
idag på några ställen. Många av åsikterna som framfördes kommer att förbättras med ITutvecklingen.
Övriga önskemål: Låt föreningar ansvara för anläggningarna, låt föreningar hyra hallar och
lokaler på dagtid, låt föreningar driva alternativa fritidsgårdar, gemensam föreningslokal,
sänk eller ta bort straffavgifterna.

Jämställdhetsperspektiv
Det fanns önskemål om att synliggöra fördelningen av stöd till pojkar respektive flickor.
För idrotts- och fritidsföreningar som får aktivitetsstöd är könsfördelningen 53% pojkar
och 47% flickor i åldrarna 7-20 år. (Procentsatserna baserar sig på deltagartillfällen där
kön efterfrågats.) Inom idrotten är det vid första anblicken ganska bra balans mellan
könen. Men vid en djupdykning så kan vi se att inom vissa sporter är det stora olikheter.
Inom exempelvis ridsporten är de utövande övervägande flickor och inom exempelvis
hockeyn är pojkarna i stor majoritet.
För kulturföreningar finns det väldigt lite statistik om könsfördelningen på
föreningsmedlemmar och aktiva utövare. På fritidssidan och speciellt idrottsföreningarna
finns det god statistik.
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Slutsatsen man kan dra är att KFF kan bli bättre på både att efterfråga och att redovisa
siffror som visar statistik för jämställdhet både vad gäller nyttjande och stöd, i synnerhet
för kulturföreningar.

Statistik från mötena i Othem, Visby och Hemse
På mötena ställde 30% kvinnor och 70% män direkta frågor.
Övrig taltid utgjordes av 37% kvinnor och 63% män.
Totalt bestod mötesdeltagarna av 39% kvinnor och 61% män (173 personer).

Föreningarnas resursbehov
Av materialet framkom det tydligt att föreningarna är beroende av ökade och
indexuppräknade kontantstöd i första hand, men även resursstöd av administrativ och
ekonomisk karaktär. Det efterfrågades även resursstöd i form av vaktmästartjänster mm.
Materialet visar också att föreningarna har ett stort behov av återkommande information
p g a byte av styrelsemedlemmar. Även behovet av djupare utbildning i föreningsarbete
(styrelseutveckling, ekonomi mm) är något som kommer fram. Det är något som delvis
studieförbunden redan gör, men det verkar inte vara allmänt känt.
Då stöden minskar efterfrågas även hjälp med att söka alternativ finansiering samt
kontakter för samarbete med andra organisationer. Nedan listas ytterligare några
önskemål och förslag.
Önskemål om ”lokal administration samordning”, dvs. att föreningarna i
serviceorterna kan vända sig till en resursperson för stöd.
Önskemål om vaktmästartjänster och även samnyttjande av dessa.
Föreningarna efterlyser stöd i föryngringsarbetet i föreningsstyrelserna.
Önskemål om ”work-shop”-kvällar där föreningar får lära sig söka stöd och bidrag
från flera håll.
Önskemål om föreningshus.
Behoven är kända sedan tidigare och KFF:s resurser räcker inte till för att tillgodose allt
vad föreningarna behöver. Men det ingår i KFF:s uppdrag att hjälpa nya föreningsstyrelser
med rådgivning i styrelsefrågor, vilket också görs inom KFF idag. KFF ger också råd vid
ansökningar av andra stöd. Mer samlade informationsinsatser är kanske det som
egentligen efterfrågas. KFF tar med sig det i planeringen av tjänsterna.

Samverkan och samarbete
Det finns önskemål om mer samarbete mellan KFF och andra förvaltningar och
organisationer som GVF, SBF, BUF och GI. Det efterlyses även mer samarbete gällande
statligt och regionalt stöd, både vad det gäller kultursamverkansmodellen för
kulturföreningar och aktivitetsstöd för idrotten.
Med statligt aktivitetsstöd för idrottsföreningar samarbetar KFF redan med GI.
Föreningarna behöver inte ansöka om stöd hos två olika instanser. Det är viktigt att det i
informationen tydliggörs vad som är statligt och vad som är regionalt, då det är lätt att
stödmottagaren inte ser eller förstår skillnaden. Kultursamverkansmodellen är ett statligt
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kulturstöd som fördelas av KFN. Det ges endast till länsinstitutioner och länskonsulenter
då deras verksamhet är av riksintresse.

Idéer och önskemål
Under denna rubrik görs ingen direkt analys utan en redovisning av några utvalda idéer
och önskemål. KFF tar med sig önskemål och idéer i sitt löpande arbete. Det finns stort
behov av att hitta alternativ finansiering då stöden sänks.
KFF skulle kunna arrangera kvällar med tema hur man söker medel från fonder,
stiftelser, EU och andra instanser.
Hoppgrop
Simhall i Visby
Ett scenkonsthus
Föreningshus till handikapprörelsen
Idrottsfritids i Visby
”Speed-dating”, snabba ansökningar, snabba svar
Gemensam DM-vecka
Modernisering av IP-skogen
IP-skogen köpte 2010 in nya bord och klockor. 2011 köptes det in ny ljudanläggning, tält
och flaggstänger. Att utrustningen är modern och fungerar för verksamheterna är något
som KFF tittar på varje år och uppdaterar successivt med budgeterade medel.

Slutord
KFF vill tacka alla er som kom till mötena! Dialogen med föreningar och civilsamhället är
den viktigaste grundbulten i KFF:s arbete för att kunna förvalta resurserna på ett så bra
sätt som möjligt.
Ni är alltid välkomna att kontakta KFF!

Lövsta 2012-04-13

Kultur- och fritidsförvaltningen

Maria Modig
Förvaltningsdirektör
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H

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 2013-08-26

Ärende nr 10

Kultur- och fritidsnämnden

Ålder för det regionala aktivitetsstödet
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag är att hemställan behandlas i den pågående bidragsöversynen.
Bakgrund

Gotlands Idrottsförbund har inkommit med hemställan om att den bidragsberättigade åldern för
det regionala aktivitetsstödet ändras i samband med den pågående bidragsöversynen. Detta mot
bakgrund av att Riksidrottsmötet i maj 2013 beslutade att ändra det statliga LOK-stödets
bidragsberättigade ålder från 7-20 till 7-25 år. Syftet med utökad åldersgrupp har angetts vara
att stimulera föreningarna att hålla kvar unga vuxna inom sporterna.

Sedan 2008 har administrationen för föreningarna beträffande det regionala och det statliga
aktivitetsstödet förenklats. Genom ett samarbete mellan kultur- och fritidsförvaltningen
och Riksidrottsförbundet, RF, rapporterar, registrerar och ansöker föreningarna på ett ställe
genom Idrott Online, RFs webbprogramvara. Inför samarbetet försäkrades kultur- och
fritidsförvaltningen om att förvaltningen kunde ha stödgivning till vilken åldersgrupp som
helst, förutsatt att idrottsföreningarna rapporterade och registrerade i Idrott Onlinesystemet. Det var också en förutsättning för förvaltningen för att ingå samarbetet.
Bedömning

Det är förvaltningens bedömning att rapporterings- och ansökningsrutiner som förenklar för
föreningar med ”en väg in” genom Idrott Online oberoende av ålderskategori kvarstår. Under
pågående bidragsöversyn kommer konsekvensanalyser av åldersindelning för barn- och unga
att tas fram.

Maria Modig
Förvaltningsdirektör

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

Webbplats www.gotland.se
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Kultur- och Fritidsnämnden
621 21 Visby

Ålder för det regionala aktivitetsstödet
Gotlands Idrottsförbund hemställer härmed om att den bidragsberättigade
åldern för det regionala aktivitetsstödet ändras i samband med den pågående
bidragsöversynen till 7-25 år.
Detta utifrån det faktum att Riksidrottsmötet i maj 2013 beslutade att ändra det
statliga LOK-stödets bidragsberättigade ålder från 7-20 till 7-25 år.
GI-styrelsen behandlade ärendet på sitt sammanträde den 19/8 och hoppas
verkligen att nämnden för våra föreningars skull kan besluta om denna
förändring. Skälen till förändring är starka utifrån följande:
- Behålla en förenklad administration för våra ideellt arbetande ledare.
- Kunna behålla en ansökan som gäller för såväl statligt som kommunalt stöd.
- Skapa en stimulans till att behålla äldre ungdomar kvar i föreningsidrotten.
GI-styrelsen hoppas att nämnden kan ställa sig bakom detta förslag till
förändring och att det inarbetas i den pågående bidragsöversynen fr.o.m. 1/1
2014. Allt i syfte att våra ideellt arbetande ledare skall få mer tid till aktivera
gotländska barn och ungdomar och inte behöva lägga mer tid på en ökad
administration som våra organisationers tjänstemän kan lösa på ett bra sätt
som görs i dag för ledarna och den gotländska idrottens bästa.

Med vänlig hälsning
GOTLANDS IDROTTSFÖRBUND

Barbro Wettersten
Ordförande

Patrik Oscarsson
Distriktsidrottschef

Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

Postgiro/Bankgiro

e-post/hemsida

Box 1030
621 21 VISBY

Neptungatan 4

0498-20 70 50

0498-21 54 74

18 98 76-6
672-1666

gi@gotsport.se
www.gotsport.se

KFF Åtgärdsplan förbättringsarbete för personer med funktionsnedsättning

Ärende nr 11

Verksamhetsområde

Aktivitet

Tidplan (för Kostnad/ Ansvar
aktiviteten)
resurser

Inventering

Inventera vad som görs inom området.

Inventering

Identifiera förbättringsområden inom respektive
avdelning samt göra detaljerad plan för det fortsatta
förbättringsarbetet.

Information

Lättläst och tydlig information på KFF hemsida samt
på skyltar, inbjudningar, brev, blanketter m.m .

Personalutbildning

Utbildning inom bemötande, behovsanpassning m.m.

Riktad verksamhet

Arrangera riktad verksamhet för personer med
särskilda behov, prio på barn och ungdomar.

Samverkan

Nätverk med föreningar, representanter från KFF,
Habiliteringen, Hälsa och välfärd.

2013 --

? Alla avd.

Stöd och bidrag

Motivera och stödja föreningar och andra aktörer att
öppna upp verksamhet för gruppen, integrera eller i
vissa fall skapa handikapp sektioner.

2013--

En bidragsöversyn pågår Alla avd. + föreningar

Beslut

Beakta tillgänglighet/ handikapperspektivet vid
nämndbeslut.

Höst 2013

Inom ordinarie
verksamhet Alla avd.

2013-2014

Inom ordinarie
verksamhet Alla avd.

2013--

? Alla avd.

2013-09-03

Kommentar

Uppföljning 2 ggr/år
inom KFF

? LG

2014--

2014--

? Alla avd.

Inom ordinarie
verksamhet Alla avd. /KFN

Sammankallande för
nätverk ME/Fritid och
ME/Ungdom

Ärendenr KFN 2013/94

Kultur- och fritidsförvaltningen

Handlingstyp Bilaga
Datum 2013-09-03

Införande av FN-konventionen för mänskliga rättigheter för
personer med funktionsnedsättningar i Region Gotland
En arbets- och referensgrupp har bildats med representanter från
förvaltningens avdelningar samt kultur- och fritidsnämnden. Gruppen har till
uppgift att se till att förvaltningens arbete påbörjas, genomförs och följs upp.
Nedanstående är förslag till åtgärder.
Inventering – Inventera vad som görs inom området
Alla kultur- och fritidsförvaltningens avdelningar får till uppgift att under
hösten se över vad som görs i avdelningarna inom området avseende
tillgänglighet, hjälpmedel och stöd för kunder, besökare och personal med
funktionsnedsättning. Inventering behöver t.ex. göras av KFFs/Region
Gotlands lokaler gällande hörselslingor, PA-anläggning med
mikrofoner/myggor och var kan man låna/hyra om det skulle behövas.
Inventering – Identifiera förbättringsområden inom respektive
avdelningar samt göra en detaljerad plan för det fortsatta arbetet
Vad behöver göras och vad kan vi göra bättre? Hur kan vi öka tillgängligheten
både till lokaler och till våra verksamheter. Exempel: Ta fram en ”checklista” –
att tänka på inför större möten, arrangemang och liknande.
Uppföljning 2 ggr/år inom KFF
Information – Lättläst och tydlig information på KFFs hemsida samt på
skyltar, inbjudningar, brev, blanketter m.m.
Se över nuvarande material och tänka till vid nyskapande.
Exempel: Förenklade blanketter. Se över hemsidan. Länka information
till/från andra sidor.
Personalutbildning – Utbildning inom bemötande, behovsanpassning
m.m.
Bemötande av personer med olika funktionsnedsättningar på bästa sätt, både
fysiska nedsättningar men också personer med neuropsykiatriska diagnoser.
Vilka hjälpmedel finns att få? Hur stötta personal med funktionsnedsättning
t.ex. läs- och skrivsvårigheter?
Eventuella medel för utbildning kan behövas.

Besöksadress Lövsta Romakloster
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Kultur- och fritidsförvaltningen

Ärendenr KFN 2013/94

Region Gotland

Riktad verksamhet – Arrangera riktad verksamhet för personer med
särskilda behov, prioritera barn och ungdomar
Fortsätta med förvaltningens pågående arbete samt utveckla verksamhet/utbud
för den här gruppen. T.ex. speciella öppethållandetider på någon/några
ungdomsgårdar, badhus, ishallar (för att senare om möjligt integreras med
annan verksamhet), högläsning på bibliotek eller arrangera kulturevenemang.
Samverkan – Nätverk med föreningar, representanter från KFF,
Habiliteringen, Hälsa och välfärd
Förvaltningen initierade för drygt ett år sen bildandet av ett nätverk med
representanter från regionen samt föreningar som är aktiva eller är intresserade
av fritid för funktionsnedsatta, främst barn och ungdomar. Syftet är att utbyta
information, skapa kontaktytor samt om möjligt samarrangera aktiviteter.
Nätverket arrangerade i januari 2013 en enklare mässa i samband med GA-cup.
Gruppen träffas 1-2 ggr per termin och tätare vid eventuella arrangemang.
Det är även viktigt med samverkan över avdelningsgränserna på förvaltningen
samt med andra förvaltningar i regionen.
Stöd och bidrag – Motivera och stödja föreningar och andra aktörer att
öppna upp verksamhet för gruppen, integrera eller i vissa fall skapa
handikappsektioner
Främst ett arbete för Fritidsavdelningen och Kulturavdelningen att vid kontakt
med föreningar motivera och stödja föreningars pågående arbete och
utveckling av verksamhet för gruppen.
Föreningarnas roll? Hur kan föreningar möta/ta emot medlemmar med olika
former av funktionsnedsättning? Det kan vara på individnivå eller att det bildas
en grupp eller ett lag och utifrån det en handikappsektion i föreningen.
Avvaktar vad pågående bidragsöversyn kan innebära.
Beslut – Beakta tillgänglighet/handikapperspektivet vid nämndbeslut.
Att vid sidan om jämställdhets- och barnrättsperspektivet också beakta
tillgänglighet och funktionsnedsättning.

Maria Modig
Förvaltningsdirektör

Marianne Ekedahl
Projektledare
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Ärendenr RS 2013/423

Kultur- och fritidsförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 16 augusti 2013

Ärende nr 12
Kultur- och fritidsnämnden

Kommande internremiss, RS 2013/423. Regelverk för
serviceförvaltningen
Förslag till beslut

En arbetsgrupp tillsätts med representanter för nämnden och förvaltningen
som uppdras att utarbeta remissutlåtande till Ledningskontoret senast den
18 oktober.
Bakgrund

Ärendet med avseende på principerna för regelverket kommer att behandlas på
regionstyrelsens sammanträde 29 augusti. Därefter kommer det att skickas på
internremiss till nämnderna med svar senast 18 oktober för att kunna beredas
inför beslut i Regionfullmäktige de 16 december. Ärendet kommer alltså inte
att kunna beredas av kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 27 augusti, men
beslut måste fattas om hantering av ärendet av nämnden den 10 september.
Bedömning

Eftersom remissvar ska avges senast den 18 oktober föreslår kultur- och
fritidsförvaltningen att ärendet delegeras till en arbetsgrupp med uppdrag att
utarbeta remissvaret.

Maria Modig
kultur- och fritidsdirektör
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Ärendenr KFN 2013/148

Kultur- och fritidsförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Niklas Callenmark

Datum 10 augusti 2013

Ärende nr 13
Kultur- och fritidsnämnden

RF remiss - Motion. Idrottsmuseum på Gotland
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningen kan i dagsläget inte ta på sig uppdraget att
stödja ett idrottshistoriskt museum på Gotland då hyreskostnaden inte ryms
inom befintliga ekonomiska ramar.
Bakgrund

Moderaterna på Gotland önskar i en motion daterad 2013-02-25 att
Regionfullmäktige utreder förutsättningarna för ett idrottsmuseum på Gotland.
Kultur- och fritidsförvaltningen har fått motionen och gjort en utredning av
ärendet.
Bedömning

Efter samtal med Kjell-Åke Nordström i Gotlands idrottshistoriska förening
har föreningens behov framkommit. Gotlands idrottshistoriska förening
önskar stöd med hyreskostnaden för en lokal om ungefär 1 000 kvadratmeter.
Gotlands idrottshistoriska förening kan själva tillhandahålla städning av lokalen
och verksamhetspersonal.
Efter samtal med teknikförvaltningens fastighetsavdelning har det framkommit
att snittkostnaden för hyrda lokaler ligger mellan 800-900 kronor per
kvadratmeter. Denna snittkostnad skulle innebära en årlig hyreskostnad på
mellan 800-900 000 kronor. Kultur- och fritidsförvaltningen klarar inte av att
bära en sådan tillkommande årlig kostnad inom befintliga ekonomiska ramar,
vilket innebär att förvaltningen skulle behöva ett ramtillskott med uppemot
900 000 kronor om året för att stöd ska kunna utgå till ett idrottshistoriskt
museum.

Maria Modig

Niklas Callenmark

kultur- och fritidsdirektör

enhetschef anläggningar
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~oderaterna
MOTION:
TILL:

Gotland behöver ett idrottsmuseum
RegionFullmäktige, Region Gotland

Gotland behöver ett idrottsmuseum
Som ett led i att lyfta fram Gotland som besöksmål för turister och samtidigt ge
gotlänningar tillfälle till intressanta museibesök är denna motion tillkommen. Gotland har
en speciell särställning inom Idrotts-Sverige som ett litet distrikt med ovanligt stort
idrottsutbud sedan långt tillbaka. Vi har också ensamma tillgång till allt äldre materiel som
kan hänföras till pärk och varpa, ett
Nationellt ansvar om man så vill. Nämnas kan att FGI (Föreningen Gutnisk Idrott) fyllt 100
år. FGI har värnat den del av idrotten som Fanns innan RF-idrotten.
Gotland har en Idrottshistorisk förening, grundad 2003, med idag över 160 en ski lda
medlemmar, tillika eldsjälar. Utdrag ur portalparagrafen i GIF:s stadgar: verka för, att
dokumentera, arkivera och forska inom den gotländska idrottsrörelsen och dess utveckling.
Verka för, att idrottens historia kan visas upp i form av utställningar och föredrag samt att
det på sikt till skapas ett idrottsmuseum.
Idrottshistoriska föreningen hyr idag "Badvillan" vid Solbergabadet och har där skapat ett
mindre och överfullt museum som kontinuerligt tillförs mera idrottshistoriskt materiel. Där
arbetar man med att skanna in så mycket materiel som möjligt. Badvillan är också en
träffpunkt för medlemmar och andra intresserade och är öppen några timmar/vecka .
Omfattningen är samlingar från privatpersoner och föreningar, skrifter, protokoll, utdelade
priser i stor mängd mm.
Idrottshistoriska föreningen kan ses som en förutsättning för
framtida driftlösningar.
Därför vill vi nu att Regionen först och främst bistår GI F på något sätt, med lämpliga
lokaler så att GIF:s stora "skatt" kan visas upp för allmänheten i möjlig utsträckning.

Därför yrkar jag:
att Regionfullmäktige utreder förutsättningarna för ett idrottsmuseum på Gotlan d .
HABLlNGBO 2013-02-25

~
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Ärendenr KFN 2013/216

Kultur- och fritidsförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Marianne Ekedahl

Datum 19 augusti 2013

Ärende nr
Ärende
nr14
11
Kultur- och fritidsnämnden

Motion. Ungkulturhus
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden tillstyrker motionen.
Bakgrund

Socialdemokraterna på Gotland lyfter i en motion till Regionfullmäktige
daterad 2013-03-25 frågan om ett ungkulturhus. Med stöd bl.a. i kartläggningen
av ung kultur på Gotland, slutförd hösten 2012, vill motionsframställarna att
Region Gotland skyndsamt startar arbetet med att hitta nya ändamålsenliga
lokaler för ett ungkulturhus, samt tar hjälp och stöd i det arbetet av våra
ungdomar och av personalen verksamma på Fenix.
Bedömning

Förvaltningen har sedan flera år tagit upp frågan om ungkulturhus, både i form
av äskanden för att renovera nuvarande lokaler på Fenix och planer för ett helt
nytt hus. För närvarande åtgärdas ventilation och mögelsanering samt bygge av
hiss på Fenix. Även om dessa åtgärder är välbehövliga är huset fortfarande inte
utrymmesmässigt tillfredsställande och ger inte möjlighet att utveckla
verksamheten ytterligare.

Maria Modig
kultur- och fritidsdirektör
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SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND
2013-03-25

MOTION TilL REGIONFULLMÄKTIGE

Dags för ett nytt ungkulturhus!
Resan från ungdomens hus i "Jägaren" till dagens allaktivitetshus på Fenix har inte varit
spikrak men säkert nödvändig. Idag är Fenix inrättat på Korpenområdet och våra äldre
ungdomar har möjlighet att bara ta en fika, dansa, öva med sitt band, ha möten med sin
organisation, ställa ut sin konst och mycket mycket mer. Fenix idag är något av ett
ungkulturhus.
På Fenix finns också tillgången till utbildad personal, vuxna som finns till för våra
ungdomar. En trygghet och en tillgång som är en förutsättning för en verksamhet med
kvalitet.
Fenix är inte längre optimalt för våra ungdomar. Lokalerna är för små och för få.
Arbetsmiljön för både ungdomar och ledare är inte bra. Ventilation som inte uppfyller
kraven och misstänkt mögel i källare som måste saneras. Lägg därtill att huset helt saknar
möjlighet för någon med funktionsnedsättning att nyttja alla delar av huset.
Detta ställer krav på ett nytt ungdomens hus, ett nytt ungkulturhus.
Under 2012 gjordes en kartläggning av ung kultur på Gotland . Kartläggn 'ingen visar att
ungdomar på Gotland utövar kultur flera gånger i veckan, att ungdomarna saknar en
större mötesplats där de kan del av och utöva kultur. Att satsningen på ungkulturhus i
övriga Sverige har varit lyckad, fler ungdomar kommer till husen, kulturverksamheter,
arrangemang och aktiviteter har ökat betyd,l igt och breddat väg för nya samarbeten .
Med stöd av ovanstående vill vi
Att
Att

region Gotland skyndsamt startar arbetet med att hitta nya ändamålsenliga
lokaler för ett ungkulturhus.
region Gotland tar hjälp och stöd i det arbetet av våra ungdomar och av
personalen verksamma på Fenix.

STENHUGGARV ÄGE 6.621 53 VISBY TEL 04911-2037 Il BANKGIRO 5757-4790 E-POST: e1Ipedition@golland. ap.se

Ärendenr KFN 2013/217

Kultur- och fritidsförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Niklas Callenmark

Datum 16 augusti 2013

Ärende
Ärende nr
nr 15
12
Kultur- och fritidsnämnden

RS Internremiss - Översyn av Region Gotlands
fastighetsförvaltning, RS 2013/132
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden tillstyrker förslaget till policy och riktlinjer för
styrning av Region Gotlands hantering av lokaler och fastigheter.
Bakgrund

Ledningskontoret har upprättat förslag till policy och riktlinjer för styrning av
Region Gotlands hantering av lokaler och fastigheter som skickats på remiss till
alla nämnder.
Bedömning

Kultur- och fritidsförvaltningen anser att policy och riktlinjer för
fastighetsförvaltning är nödvändiga då det är stora belopp som aktualiseras.
Förvaltningen finner förslaget välformulerat och har inget att erinra.
Avdelning/Enhet

Maria Modig

Niklas Callenmark

kultur- och fritidsdirektör

anläggningsansvarig
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Ärendenr

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Per-Eric Edlund

Datum 29 januari 2013

Policy
FASTIGHETSFÖRVALTNING
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Ledningskontoret

Fastighetsförvaltning: Policy

Region Gotland

Policy för fastighetsförvaltning
Tillsammans med Riktlinjer för fastighetsförvaltning inom Region Gotland ger detta
dokument en heltäckande beskrivning över de styrprinciper som ska gälla för
fastighetsförvaltning inom Region Gotland.
De regionala bolagen utgår från särskilda ägardirektiv.
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I. ÖVERGRIPANDE PRINCIPER ..................................................................................2
II. STRATEGISKA MÅL OCH FRAMGÅNGSFAKTORER .....................................3
III. FÖRDELNING AV ANSVAR OCH ROLLER .......................................................3
IV. UPPFÖLJNING...........................................................................................................5

I. ÖVERGRIPANDE PRINCIPER
Den övergripande styrningen av Region Gotlands fastighetsförvaltning sker från tre
perspektiv. Kopplat till strategiska framgångsfaktorer återfinns dessa i avsnitt IV
Uppföljning.
Övergripande principer:
Koncernnytta.
Kundnytta
Realvärdesäkrat byggnadsbestånd

KONCERNNYTTA innebär att regionen/koncernens intresse sätts högre än
enskild förvaltnings eller bolags intresse. Lokalutnyttjandet ska ske
resurseffektivt.
KUNDNYTTA innebär att verksamhetslokaler ska vara ändamålsenliga för
kundens behov – och erbjudas till lägsta möjliga kostnad.
BYGGNADSBESTÅNDETS REALVÄRDE ska säkras genom genomtänkt
förvaltning.
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Ledningskontoret

Fastighetsförvaltning: Policy

Region Gotland

II. STRATEGISKA MÅL OCH FRAMGÅNGSFAKTORER
Region Gotlands fastighetsförvaltning ska bidra till positiv och hållbar samhällsutveckling.
MÅL: Region Gotlands lokalbestånd ska vara:
Energi- och miljödeklarerat.
Dimensionerat och utformat efter verksamheternas behov.
Effektivt använt och välskött.
FRAMGÅNGSFAKTORER:
1. Regionen ska genom en bra och effektiv lokalförsörjningsprocess ständigt
söka kostnadseffektiva lokallösningar samt optimera nyttjandegraden av
lokalerna. (Koncernnytta)
2. Fastigheter, lokaler och byggnader som på lång sikt inte behövs eller bedöms
inte vara av strategisk betydelse avyttras. (Koncernnytta)
3. Energiförbrukningen i regionens verksamhetslokaler ska minska årligen.
(Kundnytta, realvärdesäkrat byggnadsbestånd)
4. Andelen nöjda hyresgäster i verksamhetslokaler ägs och förvaltas av Region
Gotland ska öka. (Kundnytta)

III. FÖRDELNING AV ANSVAR OCH ROLLER
Ansvars- och uppdragsfördelning för politik och förvaltning.
REGIONSTYRELSEN OCH LEDNINGSKONTORET
Utarbeta och utveckla riktlinjer och principer för styrning.
Fastställa principer för långsiktig lokalförsörjningsplan, inklusive
strategisk inriktning.
Försäljning och inköp av fastigheter (gäller bebyggda fastigheter, oftast
på så kallad kvartersmark1)
Finansiering
Övergripande redovisnings- och internhyresprinciper.
Fastställa nyckeltal för uppföljning.
Anta standardiseringsprinciper (programteknisk standard)

1

Med kvartersmark menas all mark inom ett planområde som inte ska utgöra allmän plats eller vattenområde. I en
detaljplan ska det framgå vilken användning som är tillåten inom all kvartersmark (källa Boverket)
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TEKNISKA NÄMNDEN OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN
Fastighetsavdelningen är en gemensam resurs för Region Gotlands
verksamheter beträffande anpassning, utveckling och underhåll av
fastigheter/lokaler. Fastighetsavdelningen är en del teknikförvaltningen, med
tekniska nämnden som politisk nämnd.
Fastighetsavdelningen
Verka utifrån de övergripande principerna
I samråd med förvaltningschef effektuera uppdrag från
ledningskontoret utifrån regionstyrelsens och ledningskontorets ansvar.
Stödja resurshushållning rörande fastigheter/lokaler.
Aktivt verka för effektivt lokalutnyttjande och fastighetsförvaltning.
Aktivt verka för att regionens innehav av lokaler, egna eller inhyrda,
överensstämmer med verksamhetens/kundens behov.
Aktuellt fastighetsregister.
Uppföljning.
LOKALFÖRSÖRJNINGSGRUPPEN
På regionövergripande nivå organiseras lokalförsörjningsarbetet, på lång och
kort sikt, av regionens försörjningschef och fastighetsavdelningens chef.
I den centralt tillsatta lokalförsörjningsgruppen ingår därutöver representanter
från regionens olika förvaltningar (lokalsamordnare).
Lokalförsörjningsgruppen:
Se koncernens lokalfrågor som strategisk helhet och dess ekonomi på
kort och lång sikt
Diskutera frågor, regelverk, och rutiner av principiell betydelse, i syfte
att åstadkomma och säkerställa en effektiv lokalhantering
Fungera som beredningsgrupp vid framtagande av den
regionövergripande lokalförsörjningsplanen (LFP)
Svara för fortlöpande samplanering över verksamhetsgränserna
Säkerställa tillgången till lokaler för regional verksamhet och se till att
dessa utnyttjas effektivt.
Föreslå investeringar, uppsägning/avveckling av lokaler och liknande.
Bevaka planärenden samt påtala lokalbehov som kan lösas inom aktuell
detaljplan.
Notera att uppdraget för Lokalförsörjningsgruppen kan ändras i
samband med den pågående översynen av regionens strategiska
nätverk.
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IV. UPPFÖLJNING
Kopplat till Region Gotlands styrkort.
Ärende
Ledningskontoret fastställer i samverkan med fastighetsavdelning nyckeltal
för regionens fastighetsförvaltning.

Framgångsfaktor

Nyckeltalen ska dels utgöra grunden för jämförelse med motsvarande
verksamhet inom såväl regioner som landsting och dels påvisa eventuella
trender som föranleder att åtgärder ska vidtas.
Redovisning ska ske vid årsbokslut. Större avvikelser ska kommenteras.
Lokalbeståndet (kvm) (BRA)

Totalt
varav egna lokaler
varav inhyrda lokaler

1

Vakansgrad (procent)

Av totala lokalbestånd
varav egna lokaler
varav inhyrda lokaler

1&2

Planerat underhåll (kr/kvm)

1

Löpande underhåll (kr/kvm)

1

Mediaförbrukning: el, värme och vatten (förbrukning per kvm)

3

Fastighetsskötsel (kr/kvm)

1

Lokalkostnaderna för all inhyrning (förhållande till totala kostnader)

1

Förhyrningsytor per nyttjare (exempel: kvm/barn för skola och
barnomsorg).

1&2

Kundenkät (teknikförvaltningens kunder).

4

Framgångsfaktorer (I kort sammanfattning från punkt II Strategiska mål)
1. Kostnadseffektiv och nyttjandeoptimerad lokalförsörjningsprocess. (Koncernnytta)
2. Avyttring av fastigheter, lokaler och byggnader som inte behövs bedöms vara av strategisk
betydelse. (Koncernnytta)
3. Minskad energiförbrukningen (Kundnytta, realvärdesäkrat byggnadsbestånd)
4. Ökad andelen nöjda hyresgäster. (Kundnytta)
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Riktlinjer för fastighetsförvaltning
Tillsammans med Policy för fastighetsförvaltning inom Region Gotland ger dessa
riktlinjer en heltäckande beskrivning över de styrprinciper som ska gälla för
fastighetsförvaltning inom Region Gotland.

Sammanfattning:
Region Gotland ska koncentrera sitt ägande och förvaltande dels till de lokaler och
byggnader som används för regional verksamhet med ett långsiktigt behov. Dels till de
fastigheter som bedöms vara av strategisk betydelse.
Målsättningen är att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för de primära
verksamheterna, såsom skola, barnomsorg, äldreomsorg och sjukvård, till lägsta
möjliga kostnad. Verksamheternas behov av ändamålsenliga och kvalitetsmässiga bra
lokaler till långsiktigt lägsta möjliga kostnader ska tillgodoses. Investeringar ska tydligt
kopplas till – och motiveras utifrån – verksamhetens behov. I första hand ska de egna
verksamheterna bedrivas i regionens lokaler.
Energi och miljö
En god inomhusmiljö är viktig för alla. Många gotlänningar vistas en stor del av
dygnet i regionens lokaler. De som ansvarar för underhåll och fastighetsskötsel ska
bland annat ha god kunskap om ventilations- och värmesystem – samt hur de ska
kontrolleras och justeras för bästa effektivitet.
I samband med renoveringar samt ny- och ombyggnationer ska målsättningen vara
energi- och resurssnålt och med låg livscykelkostnad. Så långt möjligt ska ny teknik
och ett effektivt energiutnyttjande eftersträvas
Hyressättning
För hyressättning hänvisas till gällande regelverk. Vid uthyrning av lokaler och
byggnader till regionala verksamheter och föreningar ska internhyror enligt
självkostnadsprincipen tillämpas.
För uthyrning till andra externt juridiska personer ska hyra med affärsmässiga villkor
gälla. För bostadsuthyrning ska bruksvärdesprincipen gälla.
Strategier
För att uppnå ovanstående ska Region Gotland eftersträva balans mellan tillgång och
efterfrågan på lokaler. En regionövergripande strategisk lokalförsörjningsplan ska
finnas på kort och lång sikt. Den ska revideras och ligga till grund för beslut och
ekonomiska ramar i samband med den årliga budgetberedningen.
Regionstyrelsen beslutar om förvärv och försäljning av fastigheter. Vid upplåtelse eller
förhyrning företräds Region Gotland av teknikförvaltningen.
Värdesäkring och koncernnytta
Fastighetsförvaltningen ska genomföras så att byggnadsbeståndet realvärde säkerställs
och med utgångspunkt från koncernnyttan. Det regionala fastighetsbeståndet utgör en
viktig förutsättning för verksamheternas bedrivande. Det är också en betydande
ekonomisk tillgång som ska förvaltas optimalt.
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1. Tillämpning av fastighetsstrategiska riktlinjer
Riktlinjerna ger teknikförvaltningen och verksamheterna regler och anvisningar för det
praktiska arbetet med lokalförsörjning. Fokus läggs på utvalda områden i syfte att uppnå de
försörjningsstrategiska målen.

Region Gotland ska koncentrera sitt ägande och förvaltande:
Dels till de lokaler och byggnader som nyttjas för regional
verksamhet med ett långsiktigt behov
Dels till de fastigheter som bedöms vara av strategisk betydelse.
Region Gotland skall alltid i förekommande fall ha möjlighet att
att göra avsteg från nedanstående principer mellan ägande,
förhyrning eller annan upplåtelseform.

1.1 Äga eller hyra
Ägande
Region Gotland bör av verksamhetsmässiga och ekonomiska skäl äga följande
fastigheter/typer av lokaler:
Skolanläggningar- och utbildningslokaler: Byggnader och lokaler som
endast används för skolverksamhet i egen regi.
Sport- och fritidsanläggningar: Lokaler och byggnader som i huvudsak
används för fritidsaktiviteter och som ur regional service- och samhällsnyttosynpunkt bedöms vara en tillgång.
Kulturbyggnader/hus på friområden: Kulturbyggnader och bevarandevärda
byggnader som efter en avvägning mellan dess kulturhistoriska intressen och
betydelse för föreningslivet samt fastighetsekonomiska beaktanden bedömts
värda att bevara. Prövas objektsvis.
Reglerings- och saneringsfastigheter (markreserv): Fastigheter som ägs av
regionen med anledning av framtida planerad markanvändning.
Specialanpassade lokaler/anläggningar: Byggnader i vilka större
investeringar gjorts i syfte att specialanpassa lokalerna för regional verksamhet
(exempelvis sjukhus, tandvård, vårdcentraler och tekniska lokaler)
Bostadsrätter: De bostadslägenheter som av planeringsmässiga eller sociala
skäl bör ha ett regionalt ägande.

Äga alternativt hyra
Följande lokal-/byggnadstyper bör bedömas objektsvis utifrån planeringsmässiga och/eller
ekonomiska skäl huruvida de är mest fördelaktigt att äga eller hyra:
Lokaler och särskilda boendeformer för vård och omsorg
Lokaler och boende för äldre och funktionsnedsatta, såsom
Äldreboende/vårdboende/serviceboende/trygghetsboende
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Korttidsboende
Lokaler för hemtjänst
Gruppbostäder för personer med funktionsnedsättning ed
Lokaler för daglig verksamhet
Lokaler för arbetsrehabilitering och sysselsättning (fysisk tillgänglighet)
Bibliotek och andra publika lokaler: Huvud- och filialbibliotek, lokaler för
utställning, evenemang och fritidsgårdsverksamhet.
Administrativa lokaler: Lokaler som huvudsakligen används för central
administration och förvaltning.

Hyra
Lokaler som bör hyras av Region Gotland, då de inte är av ägarintresse
Verksamhetslokaler: Lokaler för tillfälliga behov under kortare period
Föreningslokaler: Lokaler till föreningar och organisationer som bedriver
barn-och ungdomsverksamhet, där kultur- och fritidsnämnden fattar beslut om
att helt eller delvis subventionera hyra (driftbidrag). Gäller inte lokalkategorin
”kulturbyggnader/bevarandevärda hus på friområden”

Hyresrätter
Lägenheter som Region Gotland hyr av planeringsmässiga och sociala skäl (exempelvis för
flyktingmottagning)

1.2 Tillgång och investeringar
Region Gotland ska tillgodose verksamheternas behov av ändamålsenliga och kvalitetsmässiga bra lokaler till långsiktigt lägsta möjliga
kostnader.
Tillgång till lokaler är en strategisk stödfunktion till Region Gotlands kärnverksamhet. Lokaler blir därmed viktiga produktionsresurser och
lokaltjänsternas utformning påverkar kvaliteten i kärnverksamheten.
Investeringar i lokaler binder kapital och påverkar det ekonomiska utrymmet
under lång tid för Region Gotlands verksamheter.
Vid förändrat lokalbehov ska verksamheterna i första hand effektivisera
befintliga lokaler, eventuellt efter ombyggnad och tillbyggnad.
Nybyggnader ska endast ske när det finns ett stadigvarande och långsiktigt
behov av nya lokaler och där andra alternativ kan uteslutas.
I samband med nyproduktion av bostäder är det viktigt att lämpliga ytor för
förskola/skola och likande beaktas i detaljplaneringen. Lokalerna ska vara
ändamålsenliga och hålla god kvalitet.
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1.3 Tillgång och efterfrågan
Region Gotland ska eftersträva balans mellan tillgång och efterfrågan på
lokaler.
Region Gotland ska ha ett effektivt lokalutnyttjande. Detta förverkligas genom
aktiv lokalförsörjning och högt kostnadsmedvetande bland alla involverade
lokalaktörer.
Basen är samordning med utgångspunkt från lokalförsörjningsplanen. Genom
en aktiv lokalförsörjning ska behovet av lokaler förutses/planeras och lokalbeståndet ska anpassas till förväntat behov.
Inom många verksamheter har medborgarna frihet att välja utförare, vilket
ökar den enskildas inflytande (kundval). Denna valmöjlighet påverkar
bedömningen av lokalbehovet eftersom det kan leda till en viss omfördelning
av lokalerna. Målet är att ha fullt kapacitetsutnyttjande, men ett visst ledigt
lokalutrymme måste dock finnas för att möjliggöra flexibilitet och anpassningar
utifrån verksamheternas behov.

1.4 Fastighetsinvesteringar
Region Gotlands fastighetsinvesteringar ska tydligt kopplas till – och
motiveras utifrån – verksamhetens behov.
Fastighetsinvesteringar innebär alltid avvägningar mellan att ta kostnader
initialt eller att skjuta dem på framtiden. Ofta är brukarnas tidsperspektiv
kortare än byggnadens hela livslängd.
Varje enskilt investeringsprojekt ska tas på kvalificerade och väl underbyggda
beslutsunderlag som visar att den regionala verksamheten har ett långsiktigt
lokalbehov, klarar av att bära de ökade framtida drift-, underhålls- och
kapitalkostnadskonsekvenserna.
Beslut om fastighetsinvesteringar ska baseras på Region Gotlands totala
lokalbehov över tid.
Huvudprincipen är att fastighetsinvesteringarna endast ska ske i regionägda
lokaler. Undantag får endast ske av synnerliga skäl.
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1.5 Inomhusmiljö
Regionens lokaler ska erbjuda en god inomhusmiljö
En god inomhusmiljö är viktig för alla. Många gotlänningar vistas en stor del
av dygnet i regionens lokaler.
Det innebär bland annat att:
De som vistas i regionens lokaler ska inte drabbas av ohälsa, överkänslighetsreaktioner eller allergiska symtom på grund av brister i eller okunskap om de
rutiner som gäller för inomhusmiljön.
De som ansvarar för underhåll och fastighetsskötsel ska ha god kunskap om
ventilations- och värmesystem – samt hur de ska kontrolleras och justeras för
bästa effektivitet.
Rutiner ska finnas som säkerställer att de som använder lokalerna har kunskap
om ventilationssystemets funktion och om hur de är dimensionerade i
förhållande till lokalernas användningssätt.
Rutiner ska finnas för regelbunden kontroll av ventilationens funktion som,
innefattar ventilationens effektivitet i förhållande till lokalernas användning.
Vid planering och förändring av verksamheten ska hänsyn tas till inomhusmiljöaspekter och lokalanpassning. Verksamheten ska också anpassas till
lokalens förutsättningar

1.6 Miljöplan
Region Gotland ska bygga energi- och resurssnålt

I samband med ny- och ombyggnationer och renoveringar av Region Gotlands
lokalbestånd målsättningen vara energi- och resurssnålt och med låg livscykelkostnad. Så långt möjligt ska ny teknik och ett effektivt energiutnyttjande
eftersträvas. Boverkets och Region Gotlands miljöplan är vägledande.

1.7 Verksamhet i egen regi
Region Gotland egenregiverksamhet ska i första hand hyra regionens
egna lokaler
För att undvika oönskade vakanskostnader ska Region Gotlands
egenregiverksamhet ska i första hand hyra regionens egna lokaler – förutsatt att
ändamålsenliga lokaler finns tillgängliga.
Externa lokalalternativ medges endast när det leder till ökad regionnytta.
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Vidare ska nya eller utökade regionala verksamheter – så långt det bedöms som
verksamhetsmässigt och ekonomiskt försvarbart - inrymmas i befintliga lokaler,
som vid behov byggs om eller till.

1.9 Uthyrning
Region Gotland ska vid uthyrning av lokaler och byggnader till
regionala verksamheter (i såväl egenregi som extern regi) och föreningar
tillämpa internhyror enligt självkostnadsprincipen.
För uthyrning till andra externt juridiska personer ska hyra med
affärsmässiga villkor gälla.
För bostadsuthyrning ska bruksvärdesprincipen gälla.
Principen gäller inte av Region Gotland ägda bolag där bolagsordning
och ägardirektiv reglerar hyresprinciper.
Beslutsfattare och verksamheter ska veta och förstå vad lokalerna kostar så att
de ständigt förbättrar hushållningen med lokalresurserna. Informationen ska
inkludera alla kostnader och stimulera till effektivt nyttjande av lokalerna.
Region Gotland tillämpar internhyror för sina verksamhetslokaler. Hyresprinciperna är att lokalkostnaderna ska betalas genom internhyror som
motsvarar självkostnaden.
Hyran på respektive objekt är beräknad utifrån den gränsdragningslista som
ska finnas upprättad mellan hyresvärd (fastighetsavdelningen) och hyresgäst
(verksamheten; enskilda enheten alternativt beställar- eller driftförvaltningen).
En översyn av gränsdragningslistan bör göras med jämna intervall.
I det hyreskontrakt som samtliga hyresgäster ska ha regleras även förutsättningar för uppsägning, förlängning och andra hyresvillkor. Hyresvärden ska
senast 1 oktober varje år lämna besked till samtliga hyresgäster i regionägda lokaler
om hyresnivån för nästkommande år.
Ekonomisk ram för internhyror fastställs årligen i budgetprocessen.
Vid uthyrning till regionägda byggnader för permanentboende ska bruksvärdeshyra gälla. Hyran förhandlas enligt förhandlingsordning med hyresgästföreningen.
Vid uthyrning av lokal/byggnad till externa juridiska personer ska hyra med
affärsmässiga villkor gälla under förutsättning att den överstiger självkostnaden.
För regionägda byggnader som bedömts/bedöms som icke bevarandevärda ska korta
hyresavtal eftersträvas och underhållskostnaderna minimeras.
Saknas lämplig intressent eller när Region Gotland anser det av ekonomiska
och/eller planmässiga skäl påkallat, ska byggnaden avvecklas. Objektsvis
prövning ska ske.
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För regionens äldreboenden och gruppboenden eller motsvarande gäller i normalfallet
att socialförvaltningen anvisar hyresgäster medan fastighetsavdelningen svarar
för kontraktstecknande och förhandlingar med hyresgästföreningen.

1.10 Försäkringar
Region Gotlands fastigheter skall vara i sådant skick och med sådan teknisk
standard att de går att försäkra om så beslutas. Vid försäkring av fastigheter
gäller även de krav som finns i upprättat försäkringsbrev.
Att teckna en försäkring är att dela risken för en stor skada på fler år och
därmed ge en mer förutsägbar kostnad. För att få full ersättning vid skada från
försäkringarna måste dess villkor följas. Regionens säkerhetschef och
försäkringsmäklare kan stödja för att finna lämpliga nivåer på fastigheterna.
Försäkringsmarknaden ställer krav på brand- och inbrottslarm, därför skall
endast av försäkringsmarknaden godkända brand- och inbrottslarm installeras
inom Regionen. Vid större ny-, om- och tillbyggnationer skall följande
anvisningar för projektering följas.
Anvisning för projektering av mekaniskt skydd och inpassage
Anvisning för projektering av branddetekterings- och
brandlarmssystem
Anvisning för projektering av inbrottslarm
Regionens lokaler ska erbjuda en god inomhusmiljö
* Regionens fastigheter skall upplevas som trygga att arbeta och besöka.
* Regionens anställda skall behöva använda så få kort som möjligt för
inpassage och andra tjänster (datorinloggning, utskrifter mm)

2. Teknikförvaltningens uppdrag
Målsättningen för den regionala fastighetsförvaltningen är att
tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för de primära verksamheterna,
såsom exempelvis skola, barnomsorg, äldreomsorg och sjukvård, till
lägsta möjliga kostnad.
Fastighetsförvaltningen ska också genomföras så att byggnadsbeståndet
realvärde säkerställs.
Fastighetsförvaltningen ska ske med utgångspunkt från koncernnyttan.
Teknikförvaltningen (TKF) är regionens gemensamma resurs för
verksamheternas behov av att anpassa, utveckla och förvalta det regionala
fastighetsbeståndet.
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Teknikförvaltningens huvuduppgifter är:
att ansvara för förvaltningen av det regionala byggnadsbeståndet så att
dess realvärde säkerställs
att aktivt verka för att regionens innehav av lokaler, såväl ägda
fastigheter som inhyrda lokaler, överensstämmer med verksamhetens
behov
att därmed stödja resurshushållning med lokaler
att aktivt verka för ett effektivt lokalutnyttjande
att aktivt verka för att utformningen av nyproduktion och
lokalanpassningar uppnår optimal lokaleffektivitet
att ansvara för att fastighetsservicen fungerar, är rätt dimensionerad
och är kostnadseffektiv samt vara regionens part mot upphandlade
leverantörer
att ansvara för att en korrekt redovisning kopplad till
fastighetsförvaltningen och att de interna lokalnyttjarna i
förekommande fall ska kunna erhålla nödvändigt underlag för att
kunna göra jämförelser samt ta fram förutsättningar för avgifter
att företräda regionen vid all inhyrning av lokaler
Ledningskontoret och teknikförvaltning ska i samverkan med förvaltningarna
årligen upprätta en strategisk fastighetsplan.
Förutom Lövsta landsbyggdscentrum och de regionala bolagens fastighetsinnehav ansvarar TKF för att förvalta alla fastigheter som ägs av Region
Gotland.
Teknikförvaltningen (TKF) ansvarar även för förvaltningen av inhyrda lokaler
med utgångspunkt från ansvarets omfattning. Förvaltningen ska vara
förstahandshyresgäst för samtliga externa lokalhyreskontrakt.
Endast teknikförvaltningen har rätt att teckna externa lokalhyreskontrakt. All
andrahandsuthyrning av lokaler ska alltid godkännas av TKF.
Självkostnad ska tillämpas för de interna kunderna/nyttjarna. Det innebär att
de verkliga kostnaderna debiteras. Systemet för lokalkostnaderna ska vara
transparent och enkelt att administrera.

3. AB GotlandsHem, Gotlands näringsliv och
etableringsservice AB
Bolagens förvaltning sker utifrån bolagsordning och ägardirektiv.
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4. Strategisk fastighetsplan
Ledningskontoret och teknikförvaltningen ska i samverkan med övriga
förvaltningar upprätta en årlig strategisk fastighetsplan.
Den strategiska fastighetsplanen ska bestå av lokalförsörjningsplan,
investeringsplan och underhållsplan. I samtliga planer skall driftkostnadsförändringar beskrivas.

4.1 Lokalförsörjningsplan
Lokalförsörjningsplanen ska redovisa det samlade behovet av verksamhetslokaler, lokalförändringar och åtgärder som fordras för verksamheten de
närmast fem åren.
Planen sammanställs och upprättas under december månad varje år och
överlämnas till ledningskontoret i slutet på januari. Planen tas fram i samverkan
med förvaltningarna.

4.2 Investeringsplan för fastigheter
De investeringar i lokaler som fordras för att verksamheterna ska bedrivas och
utvecklas på ett så effektivt och kostnadsbesparande sätt som möjligt ska
redovisas i investeringsplanen. Den ska även omfatta de investeringar som
behövs för att hålla byggnadsbeståndet och övriga tillbehör i gott skick.
Investeringarna indelas i fyra kategorier:
BYGGNADSINVESTERINGAR: Nyproduktion, tillbyggnader,
totalrenovering av byggnad.
REINVESTERINGAR: Utbyte av utrustning vars ekonomiska livslängd
uppnåtts, standardhöjande åtgärder.
VERKSAMHETSANPASSNING: Ombyggnader/lokalanpassningar för
verksamhetens behov.
UTRUSTNING: Verksamhetens inventarier.
De investeringar som behövs för att genomföra lokalförsörjningsplanen ska
redovisas i investeringsplanen för fastigheter.
Alla åtgärder ska vara grundade i beslutsunderlag som beskriver och motiverar
vilka behov som ska tillgodoses, redovisar koncernnyttan samt ekonomiska
konsekvenser inklusive driftkostnadsförändringar.
Investeringar som finansieras av verksamheten för dess särskilda behov
beslutas av respektive förvaltningschef. I övriga fall ska regionstyrelsen besluta
om varje investering. Dessa investeringar ska redovisas i den övergripande
investeringsplanen för Region Gotland.

4.3 Plan för periodiskt underhåll
I underhållsplanen redovisas de åtgärder som behöver göras i form av
planerade åtgärder för kommande år. Företrädesvis synkroniseras den även
med åtgärder enligt lokalförsörjningsplanen liksom med reinvesteringsåtgärder.
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5. Strategisk lokalförsörjningsplan: beredning av
investeringar i fastigheter och lokaler
En långsiktig, strategisk lokalförsörjningsplan upprättas och revideras
varje år och som ligger till grund för beslut och ekonomiska ramar i
samband med budgetberedningen.
Ledningskontoret och teknikförvaltningen ska tillsammans med förvaltningar
upprätta den strategiska lokalförsörjningsplanen. I normalfallet styrs den
ekonomiska planeringsprocessen av Anvisningar för Strategisk plan och budget som
utfärdas av ledningskontoret (LK).
I planen anges lokalförändringsbehov och de bedömda investeringsuppgifter
som därav följer. I planen ingår även att bedöma behov om fastigheter skall
säljas eller köpas in/förhyras.
Föreliggande behov ska stämmas av mot den strategiska inriktningen. Denna
strategiska inriktning, som utgår från de övergripande principerna, ska även
relateras till relevanta omvärldsfaktorer.
Lokalförsörjningsprocessen innehåller följande delar (se även bilaga 1):
Ledningskontoret ger teknikförvaltningen i uppdrag att ta fram en
lokalförsörjningsplan.
Lokalsamordnarna och teknikförvaltning inventerar behov över
kommande femårs period.
Teknikförvaltningen bearbetar och sammanställer förvaltningarnas
behov
Teknikförvaltningen redovisar för ledningskontoret som analyserar och
prioriterar och lämnar förslag till regionstyrelsens arbetsutskott (RSau) i
februari.
Regionstyrelsens arbetsutskott behandlar förslaget till lokalförsörjningsplan och de ekonomiska ramarna.
Återkoppling till nämnderna.
Nämndernas investeringsförslag och finansiering behandlas i budgetberedningen.

6. Försäljning och köp av fastighet
Regionstyrelsen beslutar om förvärv och försäljning av fastigheter.
Teknikförvaltningen tar fram underlag och sköter handläggningen av ärendena
utifrån det uppdrag som förvaltningen har fått från ledningskontoret eller
beslut i regionstyrelsen. Handläggningen sker i samverkan med
uppdragsgivaren.
Teknikförvaltningen förser finansförvaltningen med underlag avseende förvärv
eller försäljning för regleringar i anläggningsregistret.
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Slutligen ska teknikförvaltningen kompenseras för eventuella kostnader i
samband med förvärv och försäljning. Realisationsvinst- eller förlust ska inte
belasta förvaltningens resultat utan regleras av finansförvaltningen.

7. Förhyrning och uthyrning av lokaler
Vid all upplåtelse eller förhyrning företräds Region Gotland av teknikförvaltningen.
Enligt beslut i regionstyrelsen tecknar teknikförvaltningen avtal vid upplåtelse
eller förhyrning enligt delegationsordning.
Enligt beslutet ska alla lokalförsörjningsbehov handläggas av
teknikförvaltningen. Undantaget är behovet av lägenheter för delar av
socialförvaltningens verksamhet, företrädesvis vid tillämpning enligt LSS
(Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade).
Principer för hyressättning finns redovisade under avsnitt 8, detta dokument.

8. Hyressättningsprinciper
För hyressättningsprinciper hänvisas till gällande regelverk, se nedan:
Riktlinjer för internhyra, fastställda av kommunfullmäktige 2001-04-23,
Författningssamling för Gotlands kommun (numera Region Gotland)
Se bilaga 2.
Regelverket finns som nedladdningsbar pdf: www.gotland.se/49150

9. Hantering av lokalhyra vid om- och
nybyggnationer
Vid om- och nybyggnad sker hyresdebiteringen enligt följande:
Hyresgästen betalar ordinarie hyra under åtgärdstiden med utgångspunkt från att denna har tilldelats medel för förhyrningen inom tilldelad
ram.
Teknikförvaltningen svarar för kontakten med hyresgästen och finansförvaltningen och
slutregleringen av åtgärderna.
Alt 1: Hyresgästen flyttar till alternativa lokaler för att sedan flytta
tillbaka till ombyggda lokalerna. Hyresgästen betalar för de ordinarie
lokalerna som byggs om. Kostnaderna för de alternativa lokalerna debiteras
ombyggnadsprojektet.
Alt 2: En del av hyresgästens lokaler byggs om. Hyresgästen minskar sin
yta och är kvar i den delen av lokalen som inte byggs om: Hyresgästen
betalar för hela den ordinarie lokalytan som byggs om. Kostnaderna för
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ombyggnaden/investeringen debiteras inom ramen för hyran i samband med
inflyttning.
Alt 3. Hyresgäst flyttar ut och lokalen byggs om för annan hyresgäst:
Utflyttande hyresgäst betalar för eventuella återställningskostnader som är
hänförlig till verksamhetsspecifik utrustning och dyligt – samt eventuellt
hyrestillägg. Den nya hyresgästen som flyttar in i lokalen debiteras för
ombyggnaden/investeringen debiteras inom ramen för hyran vid inflyttning.
Alt 4. Hyresgäst flyttar in i nybyggda lokaler: När byggnationen är klar och
hyresgästen flyttar in börjar hyran att debiteras för de nya lokalerna.
Teknikförvaltningen och hyresgästen ska ha undertecknat ett projektavtal som
bland annat syftar till att informera om en preliminär hyra.

10. Regelverk vid tvingande flytt
Teknikförvaltningen har i uppdrag att verka för ett optimalt och effektivt
lokalutnyttjande. För att uppnå det fordras ibland att hyresgäst
uppmanas att flytta till andra lokaler.
Hyresgäst kan uppmanas att flytta på grund av att:
Fastighet ska säljas
Byggnad är uttjänt och ska rivas
Lokalerna har sådana brister att verksamhet inte kan bedrivas vidare
Minskad vakansgrad
Tillgodose behov för annan verksamhet
Om teknikförvaltningen bedömer att det är mest effektivt att en verksamhet
bedrivs i andra lokaler är förvaltningens uppdrag att verka för att hyresgästen
snarast möjligt flyttar.
Förutom ett effektivt lokalutnyttjande ska även tas hänsyn till konsekvenser för
såväl den avflyttande som den inflyttande verksamheten samt koncernnyttan ur
såväl verksamhetssynpunkt som ur ett ekonomiskt helhetsperspektiv.
Samråd ska ske med hyresgästen så snart likvärdiga lokaler finns tillgängliga.
Vid oenighet förs frågan till ledningskontoret för beslut. Teknikförvaltningen
är rådgivande i dessa frågor.

10.1 Reglering av kostnader för avflyttande hyresgäst
Vid byte av lokal ska hyresnivån beaktas liksom eventuella kostnader som
uppkommer i samband med bytet. Det kan exempelvis handla om anpassning
av den nya lokalen, flyttkostnader eller lösenkostnader för att frånträda
hyresförhållandet.
Alla kostnader som är hänförliga till byte av lokal ska inte belasta hyresgästen.
Finansförvaltningen kompenserar hyresgästen.
Merkostnaden för högre hyra kompenseras med utökad ram. På samma sätt
regleras hyresgästens ram för det fall att de nya lokalerna har lägre hyra än den

14 (16)

Ledningskontoret

Fastighetsförvaltning: Riktlinjer

Region Gotland

lämnade lokalen. Underlag för reglering av kostnader i samband med bytet
lämnas av teknikförvaltningen till finansförvaltningen.

11. Tomma lokaler
Förvaltningarna har rätt att återlämna tomma lokaler till teknikförvaltning.

Förvaltningarna har rätt att återlämna tomma lokaler till teknikförvaltningen i enlighet med
följande regler:
Om förvaltning eller dess nämnd gör en framställan till regionstyrelsen regleras
kostnaderna, så att finansförvaltningen kompenserar teknikförvaltningen så
länge som kostnaderna för de tomma lokalerna kvarstår. Detta under
förutsättning att regionstyrelsen tillmötesgår förvaltningens begäran.
Det kan avse lokal/fastighet som av strategiska skäl kommer att stå tomma.
Det kan också avse fastighet som ska säljas enligt försäljningsbeslut men där
försäljningsprocessen fördröjs. Slutligen kan det avse fall när beslut fattas om
att lokal ska finnas tillgänglig såsom evakueringslokal.
Om hyresgästen vill ska teknikförvaltningen alltid vara denna behjälplig att
hitta en ny hyresgäst under uppsägningstiden.
En förvaltning kan också överföra såväl externa som interna hyresavtal till
teknikförvaltningen, under vissa förutsättningar. Detta gäller dock inte
hyrestillägg hänförliga till anpassningar och liknade.
Hela eller delar av kontrakt kan överföras. Förutsättningarna är att ytorna som
överförs ska vara uthyrningsbara, det vill säga vara avgränsade,
sammanhängande och rimliga att betrakta som ett hyresobjekt för en ny
hyresgäst. Teknikförvaltningen avgör om kravet uppfylls.
För att förutsättningarna ska anses vara uppfyllda ska även hänsyn tas till
effekterna av att ett besittningsskydd uppstår. En överföring ska vara möjlig
utan att den fordrar omfattande anpassningsåtgärder för den nya hyresgästen,
såvida inte denna är beredd att svara för alla kostnader och att det i övrigt är
lämpligt att hyra ut till en extern hyresgäst.
Överföringar som kan genomföras snabbare än gällande uppsägningstider
regleras vid tillträdesdatum för ny hyresgäst.
Vid överföring av internhyresavtal är uppsägningstiden gentemot
teknikförvaltningen sex månader. För externa hyresavtal gäller uppsägningstid
enligt avtalet. För outhyrda lokaler erläggs ersättning av finansförvaltningen.
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12. Investeringar i fastigheter och
byggnadsbeståndet: Arbets- och beslutprocess
Det regionala fastighetsbeståndet utgör en viktig förutsättning för
verksamheternas bedrivande. Det är också en betydande ekonomisk
tillgång som måste förvaltas på ett optimalt sätt för att realvärdesäkras.
Regionstyrelsen beslutar om den totala investeringsvolymen. Underlaget för
beslut om investeringar i byggnadsbeståndet utgörs av lokalförsörjningsplanen
samt tillhörande investeringsplan.
Planerna överlämnas till regionstyrelsen för remiss till förvaltningarna under
april månad för beslut i maj inom ramen för budgetberedningens process.

BILAGA
Bilaga 1: Riktlinjer för internhyra
Fastställda av kommunfullmäktige 2001-04-23, Författningssamling för
Gotlands kommun, numera Region Gotland. (punkt 8)

16 (16)

Ärendenr RS 2013/488, KFN 2013/247

Kultur- och fritidsförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 27 augusti 2013

Ärende nr 16
Kultur- och fritidsnämnden

Remiss. Promermoria om en ny ungdomspolitik
U2013/4442/UC
Förslag till beslut

Uppdras till förvaltningen att besvara remissen.
Bakgrund

Promemorian innehåller förslag på ett nytt övergripande mål för
ungdomspolitiken och för regeringens alla övriga insatser som berör ungdomar
13-25 år som är tänkt att ersätta de nuvarande målen.
Bedömning

Promemorian är överlämnad från ledningskontoret till KFN, GVN och BUN
för besvarande till ledningskontoret senast 19 september.

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

1 (1)

Anr

Remiss
REGERINGSKANSLIET

2013 -07- 2 2

2013-07-18

Utbildningsdepartementet
Enheten för ungdomspolitik och det civila samhället
Elisabet Modée
Telefon 08-405 16 94

Remisspromemoria om en ny ungdomspolitik
Remissinstanser:
Myndigheter
1.
Rikspolisstyrelsen
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Brottsförebyggande rådet
3. Brottsoffermyndigheten
4.
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5. Valmyndigheten
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7. Försäkringskassan
8. Socialstyrelsen
9.
Statens folkhälsoinstitut
10. Statens institutionsstyrelse
11. Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam)
12. Barnombudsmannen
13. Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte)
14. Inspektionen för vård och omsorg
15. Länsstyrelsen i Stockholms län
16. Länsstyrelsen i Östergötlands län
17.

Statskontoret

18.
19.
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21.
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23.
24.
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26.
27.
28.
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97. Kriminellas revansch i samhället - Unga Kris (KRIS)
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116. Riksförbundet Sveriges unga katoliker
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Svenska Kyrkans Unga
Svenska Tornedalingars Riksförbund - Tornionlaaksolaiset
Svenskt Näringsliv
Sverigedemokratisk Ungdom
Sverigefinska Ungdomsförbundet
Sveriges Akademikers Centralorganisation
Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund
Sveriges Elevråd (SVEA)
Sveriges förenade HBTQ-studenter
Sveriges förenade studentkårer (SFS)
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Sveriges Konsumenter
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Sveriges Unga Muslimer (SUM)
Sveriges Ungdomsråd
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Remissvaren i tre exemplar (ett original) ska ha kommit in till
Utbildningsdepartementet senast den 18 oktober 2013. Svaren bör även
sändas i Word-format per e-post till u.registrator@regeringskansliet.se
med hänvisning till diarienummer.
I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller
bedömningarna i promemorian.

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En
myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att
redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker
det att svaret ger besked om detta.
För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna
synpunkter.
Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens
promemoria Svara på remiss - kur och varför (SB PM 2003:2). Den kan
laddas ner från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.
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Sammanfattning
Ungdomspolitiken är ett eget område i statsbudgeten och har ett eget anslag. Det finns också en särskild
myndighet, Ungdomsstyrelsen. Målgruppen för ungdomspolitiken är ungdomar från och med 13 till och
med 25 år.
I denna promemoria presenteras förslag till en ny ungdomspolitik som har utarbetats inom
Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet). Promemorian har utarbetats som ett led i arbetet med en
kommande ungdomspolitisk proposition. Till grund för promemorian ligger ett antal rapporter om och
utvärderingar av ungdomspolitiken, bl.a. Statskontorets rapport Ett effektivare uppföljningssystem för den
nationella ungdomspolitiken (2010:25).
Den nuvarande ungdomspolitiken bygger på propositionen Makt att bestämma - rätt till välfärd (prop.
2004/05:2). I denna presenterades två mål för den nationella ungdomspolitiken, fyra perspektiv som bör
prägla offentlig verksamhet för ungdomar, ett nytt uppföljningssystem och fem huvudområden som skulle
vara styrande för uppföljning och analys, samt ett handlingsprogram. Målen för ungdomspolitiken
reviderades något i budgetpropositionen för 2008 och fastställdes av riksdagen. De nuvarande målen är att
alla ungdomar ska ha verklig tillgång till välfärd, och att alla ungdomar ska ha verklig tillgång till
inflytande (prop. 2007/08:1).
Promemorian innehåller förslag på ett nytt övergripande mål för ungdomspolitiken och för regeringens
alla övriga insatser som berör ungdomar 13-25 år som är tänkt att ersätta de nuvarande målen. Förslaget till
nytt mål lyder: ungdomar ska ha makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. Vidare
föreslås att regeringens alla insatser som berör ungdomar från och med 13 till och med 25 år bör ha ett
ungdomsperspektiv. Ett ungdomsperspektiv innebär att ungdomar ska fa utöva sina mänskliga rättigheter,
betraktas som en mångfald av individer, stödjas att bli självständiga och ha möjligheter att vara delaktiga
och ha inflytande. Förslag läggs också fram i syfte att förtydliga och förbättra ungdomspolitikens
genomförande och samordning samt för att tydliggöra Ungdomsstyrelsens ansvar och uppdrag.
Ungdomspolitiken ska vara sektorsövergripande och behandla frågor om ungdomars levnadsvillkor inom
områden som utbildning, arbete, försörjning, bostad, hälsa, inflytande, kultur och fritid. Utöver det
sektorsövergripande arbetet bör ungdomspolitiken omfatta vissa frågor inriktade specifikt till gruppen
ungdomar. Dit hör frågor om unga kvinnors och unga mäns inflytande och delaktighet, organisering och
fritidsverksamhet samt sexuella och reproduktiva rättigheter. Vidare läggs förslag som rör uppföljning och
analys av ungdomars levnadsvillkor, attityder och värderingar. De fem huvudområdena för analys,
samordning och redovisning som finns idag ska inte längre vara styrande. Den etablerade modell för
uppföljning och analys av ungdomars levnadsvillkor, attityder och värderingar som finns bör dock behållas.
Det bör även ske en utveckling av vilka indikatorer som bör ingå, antal och hur de bör presenteras och
redovisas. Utvecklingen bör så långt möjligt samordnas med Barnombudsmannens arbete med indikatorer
och med de i indikatorsystemet involverade myndigheterna.
Kommuner och landsting har en framträdande roll i ungdomspolitiken. Det är här som ansvaret i
huvudsak ligger för de frågor som påverkar ungdomars vardag såsom utbildning, social omsorg och
trygghet, hälso- och sjukvård, samt kultur och fritid. Vidare har det civila samhällets organisationer stor
betydelse för att stärka ungdomars makt att forma sina liv och for att ha inflytande över
samhällsutvecklingen. De har även kunskap, kompetens och erfarenheter som bättre bör tas tillvara i
genomförandet av ungdomspolitiken. Det privata näringslivet ger många ungdomar den första viktiga
erfarenheten av yrkeslivet. De erfarenheter och kunskaper som genereras om ungdomar inom näringslivet
bör bättre tas tillvara, särskilt mot bakgrund av att ungdomsarbetslösheten är hög. I promemorian förslås
därför också att samarbetet mellan olika aktörer ska förstärkas i syfte att uppnå bättre levnadsvillkor för
ungdomar.

l

Inledning

Den nuvarande ungdomspolitiken lades fast genom propositionen Makt att bestämma - rätt till välfärd
(prop. 2004/05:2, bet. 2004/05 :KrU2, rskr. 2004/05:94), med vissa förtydliganden i budgetpropositionen för
2008 (prop. 2007/08:1) och i regeringens strategi för ungdomspolitiken (skr. 2009/10:53). Målen för den
nationella ungdomspolitiken är att alla ungdomar ska ha verklig tillgång till välfärd och att alla ungdomar
ska ha verklig tillgång till inflytande (prop. 2007/08:1, bet. 2007/08:KrUl, rskr. 2007/08:58).
Regeringen har i budgetpropositionen för 2012 (prop. 2011/12:1) och 2013 (prop. 2012/13:1) angett att
regeringen avser att se över målen och inriktningen för ungdomspolitiken och återkomma till riksdagen
under mandatperioden med en ny ungdomspolitisk proposition. I denna promemoria presenteras förslag till
en ny ungdomspolitik, som har utarbetats inom Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet). Till grund
för förslagen ligger ett antal rapporter om och utvärderingar av ungdomspolitiken.
Regeringen gav i december 2009 Statskontoret i uppdrag att genomföra en myndighetsanalys av
Ungdomsstyrelsen. Uppdraget redovisades genom rapporten Myndighetsanalys av Ungdomsstyrelsen
(2010:10).
Statskontoret fick av regeringen i februari 2010 även i uppdrag att utvärdera uppföljningssystemet för den
nationella ungdomspolitiken. Uppdraget redovisades genom rapporten Ett effektivare uppföljningssystem
för den nationella ungdomspolitiken (2010:25).
I december 2011 gav regeringen Ungdomsstyrelsen i uppdrag att särskilt analysera hur
uppföljningssystemet för ungdomspolitiken kan utvecklas. Uppdraget redovisades genom rapporten
Uppföljning av ungas levnadsvillkor - Förslag till utveckling (2012).
Regeringskansliet bjöd under 2012 in ett antal aktörer att identifiera utmaningar för ungdomar på fem till
tio års sikt. De berörda har återkommit med rapporterna Utvecklingen av ungas levnadsvillkor och framtida
utmaningar för ungdomspolitiken (Ungdomsstyrelsen, 2012), Makt, välfärd och självständighet (Landsrådet
för Sveriges ungdomsorganisationer, 2012) och Ungdomspolitiska utmaningar och Ungdomsstyrelsen roll
(Sveriges Kommuner och Landsting, 2013). Regeringskansliet arrangerade också en dialogturné hösten
2012 med möten i fem kommuner (Stockholm, Göteborg, Jönköping, Malmö och Luleå) för att tillsammans
med ungdomar diskutera och identifiera utmaningar på fem till tio års sikt. Minnesanteckningar från mötena
finns tillgängliga i Utbildningsdepartementet (U2012/2417/UC). Ungdomsministern har också i det
Ungdomspolitiska rådet diskuterat mål, inriktning och prioriterade utmaningar för ungdomspolitiken. Som
underlag finns även olika rapporter om ungdomars levnadsvillkor m.m. från Ungdomsstyrelsen.

Det behövs en ny ungdomspolitik
2. l

Vilka är ungdomar?

Målgruppen för ungdomspolitiken är ungdomar från och med 13 till och med 25 år. Det förekommer många
olika indelningar av gruppen unga personer och många olika begrepp. Barnrättspolitiken tar sin
utgångspunkt i barnkonventionen och använder därför begreppet barn för dem upp till 18 år. Enligt Eurostat
(EU:s statistikbyrå) definieras ungdomar som personer mellan 15 och 29 år. Inom EU:s ungdomsprogram
Ung och aktiv i Europa är det möjligt för ungdomar mellan 13 och 30 år att delta. Inom utbildningspolitiken
används begrepp relaterade till skolform och inte till ålder. För elever i de obligatoriska skolformerna
(grundskola, sameskola, specialskola, grundsärskola) används begreppen flickor och pojkar, för elever i
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, liksom elever i kommunal vuxenutbildning (komvux) och i
utbildning i svenska för invandrare (sfi), används begreppen kvinnor och män. Denna användning av
begreppen överensstämmer bl.a. med den officiella statistiken, där ungdomar från 16 års ålder räknas till
den vuxna befolkningen.
I denna promemoria kommer i huvudsak följande begrepp att användas. För hela målgruppen personer
13-25 år används begreppet ungdomar. När könsuppdelad statistik presenteras eller diskuteras kommer
ungdomar under 18 år att benämnas flicka/pojke och ungdomar över 18 år att benämnas unga kvinnor/unga
män. Unga kvinnor/unga män kommer också att användas för att benämna hela gruppen 13-25 år.

2.2

Ungdomstiden

Drygt 1,55 miljoner, cirka 16 procent, av Sveriges befolkning är ungdomar mellan 13 och 25 år, varav
något fler är unga män (Statistiska Centralbyrån, 2012). Det är således en stor del av befolkningen.
Ungdomar är inte en grupp som är särskild från den övriga befolkningen och ungdomsgruppen är heller
inte generellt mer problemtyngd än andra åldersgrupper. De utmaningar och möjligheter en individ möter
kan dock se olika ut under olika perioder i livet. Det finns vissa sociala och kulturella villkor som gruppen
ungdomar trots sin heterogenitet i mångt och mycket delar. Ungdomar är generellt mer beroende av vuxna
och offentlig verksamhet än äldre. I princip alla ungdomar i Sverige genomgår exempelvis grundskolan och
gymnasieskolan och för de allra flesta ungdomar är hemma- och boendesituationen starkt beroende av
föräldrarnas situation. Gruppen ungdomar som är i arbetsför ålder är också mer känslig för ekonomiska
svängningar än andra åldersgrupper, vilket hänger samman med att ungdomar har kortare erfarenhet och är
nya på arbetsmarknaden.
Gemensamt för de allra flesta ungdomar är också att de går igenom en successiv frigörelse- och
etableringsprocess där många lägger grunden för sin framtid. Ungdomar frigör sig steg för steg från
beroendet av exempelvis sina föräldrar och etablerar sig som vuxna. Ungdomstiden kan för många
beskrivas som den fas i livet då man befinner sig i en övergång från barndom till vuxenliv. I
Ungdomsstyrelsens studie om ungdomars attityder och värderingar framkommer att ungdomar själva anser
att faktorerna fast anställning, familjebildning och eget boende är viktiga för att en person ska uppfatta sig
som vuxen (Ungdomsstyrelsen, 2007).
Ungdomstiden formar människor och utgör en betydande fas i livet. Det är därför viktigt att se
ungdomstiden som en period som har en stor betydelse och ett värde i sig.

2.3

Behovet av nytt mål och tydligare metoder

Den nuvarande ungdomspolitiken lades fast genom propositionen Makt att bestämma - rätt till välfärd
(prop.2004/05:2, bet. 2004/05 :KrU2, rskr. 2004/05:94), med vissa förtydliganden i budgetpropositionen för
2008 (prop. 2007/08:1) och i regeringens strategi för ungdomspolitiken (skr. 2009/10:53). Målen för den
nationella ungdomspolitiken är att alla ungdomar ska ha verklig tillgång till välfärd och att alla ungdomar
ska ha verklig tillgång till inflytande (prop. 2007/08:1, bet. 2007/08:KrUl, rskr. 2007/08:58).
Ungdomspolitiken är sektorövergripande och tanken är att dess mål bör genomsyra samtliga berörda
verksamhetsområden.
Regeringen har i budgetpropositionen för 2012 (prop. 2011/12:1) och 2013 (prop. 2012/13:1) angett att
regeringen avser att se över målen och inriktningen för ungdomspolitiken och återkomma till riksdagen
under mandatperioden med en ny ungdomspolitisk proposition.
I budgetpropositionen för 2013 anger regeringen att regeringens ambition är att inga barn eller ungdomar
ska behöva växa upp i utanförskap. Goda uppväxtvillkor är en förutsättning för trygghet och ett aktivt
deltagande i utbildning samt på arbetsmarknaden och i samhället i stort. Omvänt medför utanförskap i unga
år betydande kostnader för både individen och samhället.
I 2004 års ungdomspolitiska proposition angav regeringen att sambandet mellan mål, insatser och utfall
bör utvärderas regelbundet och redovisas till riksdagen. Vart fjärde år bedömdes vara ett lämpligt intervall
för detta. Den strategi för ungdomspolitiken som presenterades 2008 var en del i uppföljningen av
propositionen. Det har nu gått fyra år sedan dess. Dessutom finns ett antal rapporter och resultat som pekar
på att delar av den nuvarande politiken bör utvecklas och förbättras.
Under snart tio år har ungdomspolitiken haft ett i huvudsak oförändrat system för styrning och
uppföljning. Det består i korthet av två övergripande mål för ungdomspolitiken som är tänkta att beaktas i
alla berörda verksamhetsområden, fem huvudområden för analys, samordning och redovisning, och fyra
perspektiv som bör prägla offentlig verksamhet för ungdomar. Därutöver bör en årlig prioritering ske av en
eller flera frågor som kräver särskild uppmärksamhet.
Ungdomspolitiken och styrningen av den har ibland uppfattats som otydlig. Kritik har bl.a. riktats mot att
det nuvarande uppföljningssystemet inte tillför tillräckligt med relevant ny kunskap och analys
(Statskontoret, 2010). Det finns även kritik mot att ungdomspolitiken inte når ut till kommuner och
landsting i tillräcklig utsträckning. Sådan kritik har bl.a. kommit från Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL, 2013) och Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer (LSU, 2012). Andelen kommuner med ett
ungdomspolitiskt handlingsprogram ligger också oförändrat kvar på kring en tredjedel över tid. Vidare har
sedan 2001 enbart cirka hälften av landets kommuner någon gång använt sig av enkäten Lokal uppföljning
av ungdomspolitiken (LUPP) som kartlägger ungdomars situation och därmed hjälper kommuner att
utveckla en effektiv ungdomspolitik. Därutöver visar uppföljningar av ungdomars levnadsvillkor att dessa
sedan 2004 i många avseenden är fortsatt problematiska och i vissa fall har försämrats (Ung idag, 2012).

Till exempel har andelen ungdomar med psykiska och psykosomatiska symptom varit relativt konstant
under perioden och sådana symptom är dubbelt så vanliga hos unga kvinnor än hos unga män. Ungdomars
arbetslöshet är omfattande och det är fortfarande ca 10 procent av ungdomar, varav något fler är unga män,
i åldern 16-25 år som varken arbetar eller studerar. Ungdomar är fortsatt underrepresenterade i beslutande
församlingar. Ungdomar ges inte heller möjlighet till inflytande lokalt i någon större utsträckning trots att
de vill vara med och påverka.
Mot denna bakgrund finns det ett behov av att tydliggöra ungdomspolitikens inriktning. Styrningen
behöver också förenklas och stärkas för att man ska få till stånd ett mer långsiktigt och strategiskt arbete.
Förändringarna bör bl.a. bidra till att höja kvaliteten och effektiviteten i de insatser som görs för ungdomar
och gentemot kommuner och landsting.
Sedan den förra ungdomspolitiska propositionen lades fram har EU: s samarbetspolitik på området
förändrats. Under det svenska ordförandeskapet i EU 2009 beslutade EU:s ungdomsministrar att anta ett
ramverk för det ungdomspolitiska EU-samarbetet, Rådets resolution om förnyade ramar för det europeiska
samarbetet på ungdomsområdet (2000-2018) (2009/C 311/01). Ramverket är inte bindande utan arbetet
sker inom den s.k. öppna samarbetsmetoden. Det finns emellertid skäl att se över hur den nationella
politiken och arbetet på EU-nivå kan bidra till och förstärka varandra. Ett nytt EU-program, Erasmus för
alla, är bl.a. under utarbetande för att träda i kraft under 2014.
Ungdomspolitiken bör utformas med hänsyn till ungdomars synpunkter på vad som utgör viktiga
frågeställningar. En större avstämning gjordes 2008 i samband med framtagandet av regeringens strategi för
ungdomspolitiken. En ny genomgripande och bredare dialog om vilka utmaningar som ungdomar står inför
under de närmaste åren har bedömts som nödvändig och genomförts för att kunna utforma en politik som
svarar upp mot dessa utmaningar. I dialogen framkom tydligt att det finns behov av ett nytt
handlingsprogram.
En majoritet av ungdomarna i Sverige har goda levnadsvillkor men samtidigt finns flera allvarliga
utmaningar när det gäller ungdomars levnadsvillkor inom viktiga områden. Att satsa på ungdomar är i
första hand viktigt för var och en som är ung. Det är också nödvändigt för en hållbar utveckling och tillväxt
i hela Europa. Utanfbrskap i unga år medför betydande kostnader för både individen och samhället.
Mot denna bakgrund presenteras i det följande ett förslag till nytt mål för regeringens samtliga insatser
för ungdomar (avsnitt 3) och ett reviderat system för styrning, genomförande och uppföljning av
ungdomspolitiken (avsnitt 4).

3

Nytt mål för regeringens insatser för ungdomar

I det följande lämnas förslag och bedömningar som bör vara styrande för alla regeringens insatser som
berör ungdomar.

3.1

Makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen

Förslag: Målen för den nationella ungdomspolitiken upphävs. Insatser inom ungdomspolitiken och
regeringens alla övriga insatser som berör ungdomar 13-25 år ska ha följande övergripande mål:
Ungdomar ska ha makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen.
Skälen för förslagen
Nytt övergripande mål inte bara för ungdomspolitiken
I propositionen Makt att bestämma - rätt till välfärd (prop. 2004/05:2) presenterades två mål för den
nationella ungdomspolitiken. Målen reviderades något i budgetpropositionen för 2008 och fastställdes av
riksdagen. De nuvarande målen är att alla ungdomar ska ha verklig tillgång till välfärd, och att alla
ungdomar ska ha verklig tillgång till inflytande (prop. 2007/08:1).
Ungdomspolitiken är ett eget område i statsbudgeten och har ett eget anslag. Det finns också en särskild
myndighet, Ungdomsstyrelsen. Inom ungdomspolitiken finns det därmed vissa styrinstrument och olika
insatser genomförs kontinuerligt men resultaten av dessa kan aldrig ensamma bidra till att de nuvarande
målen för ungdomspolitiken uppnås. Det har inte heller varit avsikten. De nuvarande målen är tänkta att
beaktas inte bara inom ungdomspolitiken utan även inom andra relevanta verksamhetsområden. Det finns
dock ett behov av att ytterligare förtydliga det gemensamma ansvar som ligger inom olika
verksamhetsområden för ungdomars förutsättningar och möjligheter till ett bra liv. Ett övergripande mål för

regeringens alla insatser som berör ungdomar, som alltså inte bara omfattar ungdomspolitiken, och som
utgår ifrån helheten bör därför formuleras. Med ett sådant övergripande mål tydliggörs det att
ungdomspolitiken är ett av flera verksamhetsområden som ska bidra till måluppfyllelsen. Det nuvarande
målet för den nationella ungdomspolitiken ska därför upphävas. I stället ska ett nytt övergripande mål
formuleras för regeringens alla insatser som berör ungdomar. Det bör vara ett mål som ska ange regeringens
samlade ambition och som anger vad den samlade politiken hela tiden ska sträva efter för alla generationer
av ungdomar. Därtill ska minst tre tematiska prioriteringar inom ramen för det övergripande målet fastslås.
Dessa ska syfta till att fokusera regeringens insatser för att uppnå det övergripande målet under de närmaste
åren.
Ett nytt mål bör ta hänsyn till de två övergripande målen för det europeiska samarbetet kring ungdomar.
Dessa mål är att skapa fler och lika möjligheter för alla ungdomar inom utbildningen och på
arbetsmarknaden samt att främja ett aktivt medborgarskap, social delaktighet och solidaritet bland
ungdomar (2009/C311/01). Ett nytt mål bör också harmoniera med det nuvarande målet för
barnrättspolitiken, som delvis omfattar samma målgrupp. Målet för barnrättspolitiken är att barn och unga
ska respekteras och ges möjlighet till utveckling och trygghet samt delaktighet och inflytande (prop.
2008/09:1).
Ett nytt mål bör även beakta de brister som finns i nuvarande målformuleringar. I motiven till
välfärdsmålet i den förra ungdomspolitiska propositionen beskrevs målet som en formell rätt till goda
levnadsvillkor, men det skulle också innebära en verklig tillgång till sådana villkor. Begreppet välfärd är
emellertid ett för abstrakt begrepp och tar enbart sin utgångspunkt i institutionernas roll. Individen bör
lyftas fram i högre utsträckning, dock utan att sänka ambitionen när det gäller ungdomars tillgång till goda
levnadsvillkor. En central del i regeringens insatser för ungdomar handlar om att skapa förutsättningar för
ungdomar att utveckla sin identitet och sina liv utifrån sina egna intressen och önskemål, dvs. att främja
ungdomars frihet och möjligheter för självförverkligande. Att skapa sådana förutsättningar bidrar också till
att ungdomarna kan utvecklas till ansvarsfulla individer som lever upp till de skyldigheter som finns i
samhället. Dessa centrala aspekter av ungdomstiden saknas i nuvarande målformuleringar. Det handlar
också om att de insatser som genomförs för ungdomar ska utgå från individens behov.
Det föreslås att det nya övergripande målet för insatser inom ungdomspolitiken och för regeringens alla
övriga insatser som berör ungdomar 13-25 år ska vara att ungdomar ska ha makt att forma sina liv och
inflytande över samhällsutvecklingen.
Makt att forma sina liv
Maktbegreppet användes i ett av målen i 2004 års proposition för ungdomspolitiken men ersattes 2008 med
begreppet inflytande. Skälen var att makt och ansvar hänger samman samtidigt som det formellt inte går att
utkräva ansvar av en person som inte uppnått myndighetsålder. I det nya förslaget till mål som här
presenteras används begreppet makt i relation till individens förutsättningar och möjligheter att forma sitt
eget liv. Det är också en markering av vikten av att ungdomar har möjligheter att vara självständiga och
göra självständiga val och kan ta ansvar för sina handlingar.
Makt att forma sitt liv omfattar makt såväl i nutid som att forma den egna framtiden. Det senare är
särskilt viktigt att poängtera i en tid då etableringsåldern har förskjutits. Ungdomstiden handlar förutom om
situationen här och nu också om utvecklingen från ungdom till vuxen som innefattar den utveckling från
beroende till självständighet som behövs för ett liv som samhällsmedborgare.
I makt att forma sitt liv ingår, på motsvarande sätt som redan gäller for ungdomspolitiken, att samhället
ska skapa grundläggande goda levnadsvillkor för individen, med utgångspunkt i ungdomars rätt att komma
i åtnjutande av de mänskliga rättigheterna såsom de uttrycks i grundlagarna och i Sveriges
konventionsåtaganden på området. Individen ska ha tillgång till utbildning, arbete, bostad, hälsa, trygghet,
kultur och fritid, sitt språk, möjlighet till delaktighet och inflytande, samt ett liv fritt från diskriminering.
Den välfärd som riktas till ungdomar ska också vara av god kvalitet och komma alla individer till del.
Betydelsen av det senare har framkommit i olika rapporter från Ungdomsstyrelsen. Det har t.ex. blivit
tydligt att situationen för unga hbt-personer och ungdomar med funktionsnedsättning är svår liksom för
ungdomar som riskerar att bli och som blir gifta mot sin vilja. Det är påtagligt att insatser måste utgå från
individuella behov för att alla ungdomar ska kunna ha makt att forma sina liv. Det är därför viktigt att
samhället utformas så att alla ungdomar kan bli delaktiga och inkluderas utifrån deras olika förutsättningar,
önskemål och behov. Det handlar både om att ändra attityder och utforma samhället så att det blir
tillgängligt för alla.
Gruppen ungdomar är heterogen med olika identiteter, viljor och intressen och denna mångfald ska
bejakas. I målet ingår således också att regeringens insatser för ungdomar bör syfta till att undanröja hinder
och skapa förutsättningar för alla ungdomar att utvecklas i enlighet med sina egna individuella intressen och
önskemål. Det är centralt att flickor och pojkar, unga kvinnor och unga män har samma möjligheter till
utveckling.

Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU) för i sin rapport Makt, välfärd och självständighet
(2012) fram att självständighet saknas i nuvarande målformuleringar för ungdomspolitiken och
argumenterar för att lägga till ett tredje mål om självständighet till dagens två mål samt att man borde skapa
ett självständighetsindex. LSU anser att de två nuvarande målen i sådana fall skulle kunna underordnas
självständighetsmålet. Självständighetsaspekten är betydelsefull att få med. Det nya förslaget till mål som
här presenterats innefattar även självständighet genom att uttryckligen ange att unga kvinnor och unga män
ska ha makt att forma sina liv.
Inflytande över samhällsutvecklingen
Den andra delen av målet, dvs. inflytande över samhällsutvecklingen, innebär en uttalad målsättning om att
ungdomar ska finnas med i samhällsbygget. Det betyder att ungdomar inte enbart ska ha inflytande i frågor
som omedelbart berör dem utan de ska ha möjlighet att vara delaktiga i politiska beslutsprocesser och ha
inflytande i frågor som har betydelse för samhället i stort, exempelvis miljö, kollektivtrafik och integration.
För samhället handlar det såväl om att fa bättre beslutsunderlag och fler förslag på lösningar som om att
förankra beslut om morgondagen med dem som i framtiden ska leva med, bära upp och ta ansvar för dem.
Med målet betonas därför också att ungdomars kunskaper, erfarenheter och värderingar måste tas tillvara
och beaktas för att uppnå en hållbar samhällsutveckling. På grund av att gruppen ungdomar består av både
omyndiga och myndiga personer förändras graden av ungdomars inflytande över tid, från omyndig till
myndig. När det gäller de formella beslutsprocesserna är det mycket viktigt att ungdomar är representerade
i de folkvalda församlingarna och därigenom blir delaktiga de politiska besluten.
LSU argumenterar för att maktbegreppet bör återinföras i nuvarande mål för ungdomspolitiken, dvs. att
målet bör vara att ungdomar ska ha verklig tillgång till makt. LSU menar att det är en väsentlig uppgift för
politiken att ge ungdomar ökad makt över sina liv just på grund av att ungdomar inte har samma formella
makt som vuxna. Med makt betonas att ungdomars inflytande inte ska handla om inflytande i processer som
inte spelar någon egentlig roll. Den nya målformuleringen där båda begreppen används markerar att
ungdomar ska ha möjlighet att vara med på riktigt och ha reellt inflytande över samhällsutvecklingen.
Förhållandet till andra mål
Målen för det europeiska samarbetet på ungdomsområdet samspelar enligt regeringens bedömning väl med
det nya målet. Här är utbildning och arbete prioriterade områden för att skapa förutsättningar för ungdomar
att ha ett socialt och ekonomiskt tryggt liv. Det nya mål som regeringen förslår för det nationella arbetet
inbegriper sådana insatser men är mer övergripande och omfattar fler områden.
När det gäller förhållandet till målet för barnrättspolitiken, som omfattar barn och ungdomar under 18 år,
kan följande anges. I barnrättspolitiken fastställs att barn och unga ska respekteras och ges möjlighet till
utveckling, trygghet, delaktighet och inflytande. Barnrättspolitiken är liksom ungdomspolitiken
sektorsövergripande. Detta innebär att barnets rättigheter och intressen ska genomsyra all politik och alla
verksamheter som berör barn. Institutionernas roll för att ungdomar ska fa makt över sina liv finns också
omnämnt ovan som en del i målet för regeringens insatser för ungdomar. En skillnad är dock att målet för
insatser för ungdomar tydligt också tar hänsyn till den fortgående utvecklingen under ungdomstiden där
individen utvecklar sina förmågor och sin strävan att frigöra sig, bli självständig och ta ansvar över sitt liv
och sina handlingar.
När det gäller målet för jämställdhetspolitiken är detta att kvinnor och män ska ha samma makt att forma
samhället och sina egna liv (prop. 2008/09:1). Det nya förslaget till mål för insatser för ungdomar
sammanfaller väl med detta mål där båda målen uttrycker vikten av makt och inflytande över såväl sitt eget
liv som över samhällsutvecklingen.
Allmänt finns det flera verksamhetsområden med mål om att skapa goda levnadsvillkor för ungdomar
antingen som en uttalad målgrupp eller som en bland flera, t.ex. inom utbildning, hälsa och kultur. Genom
det nya övergripande målet om att ungdomar ska ha makt att forma sina liv slås det fast vad dessa olika
verksamheter gemensamt ska sträva efter.
Sammanfattningsvis bidrar det nya målet till att lyfta fram individens egen makt liksom vikten av att
ungdomar finns med i utvecklingen av vårt gemensamma samhälle.

10

3.2

Insatserna bör ha ett ungdomsperspektiv

Bedömning: Regeringens alla insatser som berör ungdomar från och med 13 till och med 25 år bör ha ett
ungdomsperspektiv med utgångspunkt i ungdomars rätt att komma i åtnjutande av de mänskliga
rättigheterna såsom de uttrycks i grundlagarna och i Sveriges konventionsåtaganden på området. Ett
ungdomsperspektiv innebär vidare att ungdomar ska
- betraktas som en mångfald av individer,
- stödjas att bli självständiga, och
- ha möjlighet att vara delaktiga och ha inflytande.
Statistiskt underlag som avser individer bör presenteras, kommenteras och analyseras efter kön och ålder,
om det inte finns särskilda skäl mot detta. Dessutom bör så långt möjligt konsekvensanalyser för olika
ålderskategorier och kön göras när förslag utformas.
Skälen för bedömningen
Ett ungdomsperspektiv
I propositionen Makt att bestämma - rätt till välfärd introducerade regeringen fyra perspektiv som bör
prägla offentlig verksamhet för ungdomar. Dessa var resursperspektivet, rättighetsperspektivet,
självständighetsperspektivet och mångfaldsperspektivet. I budgetpropositionen för 2008 (prop. 2007/08:1)
angav regeringen att den hade för avsikt att fortsätta använda dessa perspektiv som utgångspunkt i
planeringen och genomförandet av offentlig verksamhet. I regeringens strategi för ungdomspolitiken (skr.
2009/10:53) förtydligade och utvecklade regeringen perspektiven.
De fyra perspektiven har varit ett väl fungerande verktyg för att föra fram frågor om ungdomar. De har
tydliggjort ungdomars rättigheter, ungdomars behov och deras olikheter. För att förenkla och förtydliga
politiken bör dock de fyra perspektiven slås ihop till ett begrepp, dvs. de bör gemensamt ingå i vad som
avses med ett ungdomsperspektiv. Det innebär att med ett ungdomsperspektiv avses att ungdomar utövar
sina mänskliga rättigheter, att de betraktas som en mångfald av individer, att de ska stödjas att bli
självständiga och att de ska vara delaktiga och ha inflytande. En skillnad i förhållande till tidigare är dock
att begreppet resurs ersätts med delaktighet (se mer nedan).
Alla regeringens insatser som berör ungdomar från och med 13 till och med 25 år bör ha ett
ungdomsperspektiv. Det betyder att i planeringen och genomförandet av regeringens insatser bör ett
ungdomsperspektiv beaktas. I dag anges att de fyra perspektiven bör prägla offentlig verksamhet för
ungdomar. Genom att tydligare ange att alla regeringens egna insatser som berör ungdomar bör ha ett
ungdomsperspektiv förstärks arbetet för ungdomars levnadsvillkor. Inom ramen för ungdomspolitiken ska
ett arbete fortsätta för att verka för att ungdomsperspektivet integreras i all offentlig verksamhet (se avsnitt
4.1).
Ungdomsperspektivet ska ses som ett verktyg för att främja en utveckling mot det föreslagna
övergripande målet om att ungdomar ska ha makt att forma sina liv och inflytande över
samhällsutvecklingen. Genom att ungdomsperspektivet ska integreras i verksamhetsområden som har
ungdomar som målgrupp blir det tillsammans med det nya målet vägledande för insatser för ungdomar
inom dessa verksamhetsområden.
I det följande utvecklas de olika delarna som ingår i vad som avses med att ha ett ungdomsperspektiv.
Definitionerna överensstämmer i huvudsak med de som lämnades i den senaste ungdomspolitiska
propositionen. Det finns dock vissa förändringar. Utöver barnkonventionen som utgångspunkt betonas i
detta förslag till ny ungdomspolitik även de övriga konventioner som är bindande för Sverige.
Jämställdhetsintegrering och icke-diskriminering tas särskilt upp som viktiga instrument. När det gäller det
tidigare resursperspektivet ersätts det av begreppet delaktighet. Arbetet med att ta fram relevant
beslutsunderlag förstärks också genom att det anges att åldersindelad statistik och konsekvensanalyser i
fortsättningen bör finnas med.
Mänskliga rättigheter
Med mänskliga rättigheter avses här de rättigheter som Sverige genom ett flertal internationella
överenskommelser, främst konventioner, har åtagit sig att garantera den enskilda människan i syfte att
skydda henne från ingrepp i de grundläggande friheterna, från olika typer av övergrepp och för att
tillgodose hennes grundläggande behov. De mänskliga rättigheterna ger uttryck för skyldigheter som det
allmänna har gentemot den enskilde. Rättigheterna kan åtnjutas av individen ensam eller tillsammans med
andra. Förutom i internationella överenskommelser uttrycks och avspeglas de mänskliga rättigheterna i den
svenska lagstiftningen, bl.a. i regeringsformen, liksom i ett stort antal bestämmelser i lag och andra
författningar.
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Bland de konventioner om mänskliga rättigheter som är bindande för Sverige bör nämnas FN:s
kärnkonventioner om mänskliga rättigheter. Sverige är bundet av sju sådana konventioner. Dessa är:
- Internationell konvention om avskaffande av alla former av rasdiskriminering (1965). För Sveriges del
trädde konventionen i kraft 1972.
- Internationell konvention om medborgerliga och politiska rättigheter (1966). För Sveriges del trädde
konventionen i kraft 1976.
- Internationell konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (1966). För Sveriges del
trädde konventionen i kraft 1976.
- Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor (1979, nedan kallad FN:s
konvention mot diskriminering av kvinnor). För Sveriges del trädde konventionen i kraft 1981.
- Konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning
(1984). För Sveriges del trädde konventionen i kraft 1987.
- Konventionen om barnets rättigheter (1989, nedan kallad barnkonventionen). För Sveriges del trädde
konventionen i kraft 1990.
- Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (2006). För Sveriges del trädde
konventionen i kraft 2009.
För svensk del är vidare Europarådets konventioner om mänskliga rättigheter centrala. Europeiska
konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (1950, nedan
kallad Europakonventionen) ratificerades av Sverige 1952 och trädde i kraft 1953. Konventionen
inkorporerades 1995 i svensk rätt, dvs. blev svensk lag i sin helhet, vilket gör den unik i ett svenskt
sammanhang när det gäller konventioner om mänskliga rättigheter.
Därutöver finns Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter respektive stadgan om
landsdels- eller minoritetsspråk, som särskilt syftar till att skydda de nationella minoriteternas och de
nationella minoritetsspråkens fortlevnad, och som ratificerades 2000.
Utgångspunkten när det gäller arbetet med att respektera, skydda och främja de mänskliga rättigheterna
på nationell nivå är de åtaganden som Sverige gjort som stat genom att ansluta sig till internationella
överenskommelser om mänskliga rättigheter.
Ungdomar omfattas, liksom övriga delar av befolkningen, av de mänskliga rättigheterna såsom dessa
uttrycks i svensk grundlag och Sveriges konventionsåtaganden på området. Rättigheterna omfattar bl.a.
frågor om utbildning, arbete, hälsa, social trygghet, kultur, inflytande och organisering. Genom
barnkonventionen har ungdomar upp till 18 år dessutom ett mer utvecklat skydd.
Genom att utgå från de mänskliga rättigheterna inom ungdomspolitiken kan brister och problem
identifieras. Med denna utgångspunkt tydliggörs även varje enskild individs rätt att utöva rättigheterna utan
diskriminering.
Mångfald och jämställdhet
Ungdomar är olika och ska inte betraktas som en homogen grupp utan som en mångfald av individer.
Ungdomar är olika utifrån kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, uppväxt, bosättningsort, intressen m.m. De insatser
samhället riktar till ungdomar ska beakta denna mångfald. I syfte att säkerställa att insatser når alla
ungdomar är icke-diskrimineringsprincipen ett centralt verktyg.
Icke-diskrimineringsprincipen utgår från att inga människor ska diskrimineras på grund av kön,
könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Det är lagstadgat genom diskrimineringslagen
(2008:567) att det är förbjudet att diskriminera enligt dessa grunder.
För att bidra till att unga kvinnor och män far makt att forma sina liv och inflytande över
samhällsutvecklingen bör jämställdhetsintegrering användas. Jämställdhetsintegrering är en metod som
innebär att all verksamhet ska bedrivas med utgångspunkt i kunskap om flickors och kvinnors respektive
pojkars och mäns villkor och behov (se mer nedan).
Självständighet
Ungdomstiden kännetecknas av en successiv utveckling mot ökad självständighet och oberoende. Denna
utveckling ska stödjas och faktorer som begränsar ungdomars handlingsutrymme ska motverkas så att de
kan utvecklas till självständiga och ansvarsfulla individer. Med oberoende menas inte bara en frigörelse
från föräldrar utan även frånvaro av andra faktorer som skapar beroende eller minskar individens
handlingsutrymme. Detta kan gälla stereotypa könsroller, missbruk, tvång, förtryck, diskriminering,
påtryckningar av olika slag och brist på ekonomiska resurser eller kunskap.
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Delaktighet och inflytande
Det tidigare resursperspektivet bör utgå. Genom att betona delaktighet snarare än att ungdomar är en resurs
tydliggörs att ungdomar har rätt till delaktighet och inflytande. Delaktighet utgår från individens rättigheter
och perspektiv snarare än från samhällets behov.
Ungdomar ska vara delaktiga i och så långt möjligt ha inflytande över utformning och genomförande av
insatser som omedelbart berör dem som målgrupp. Delaktighet och inflytande gäller här framför allt
ungdomarna i deras egenskap av brukare av samhällets insatser. Härigenom kan ungdomars förutsättningar
och behov bättre synliggöras. Det bidrar i sin tur till bättre beslutsunderlag och genomförande. Delaktighet
handlar dock inte enbart om att ta tillvara synpunkter, idéer eller förslag utan det kan också handla om att ta
tillvara ungdomars egen initiativkraft och eget arbete i det civila samhället och ibland också som utförare av
offentligt finansierade tjänster.
Statistik och konsekvensanalyser
Det finns ett behov av att utveckla beslutsunderlag ytterligare för att kunna utforma relevanta insatser för
ungdomar. En viktig del i detta är att lyfta fram unga kvinnors och unga mäns levnadsvillkor. Med
utgångspunkt i arbetet med jämställdhetsintegrering bör därför statistiskt underlag som avser individer
presenteras, kommenteras och analyseras efter kön som övergripande indelningsgrund och ålder, om det
inte finns särskilda skäl mot detta. Dessutom bör så långt möjligt konsekvensanalyser för olika
ålderskategorier och kön göras när förslag utformas. Att redovisa kön är en enkel metod för att identifiera
skillnader mellan kvinnor och män, både när det gäller levnadsvillkor och olika insatser som görs inom
offentlig och frivillig verksamhet. Det är centralt att statistiken redovisas för både kvinnor och män. Att
tydliggöra ålder i statistiska underlag är ytterligare ett sätt att identifiera skillnader mellan ungdomar och
äldre och mellan ungdomar i olika åldrar.
Vilken indelning i ålderskategorier som bör användas kan variera från fall till fall. Ibland är det relevant
att dela in statistiken utifrån de ungdomar som går i grundskolan (13-16), gymnasieskolan (16-19) och de
som slutat gymnasieskolan (19-25), ibland kan det t.ex. vara mer relevant att utgå från ungdomar över
respektive under 18 år.
Genom att synliggöra ålder och kön i tex. statistiken framkommer hur stor andel av målgruppen som är
ungdomar i åldern 13 till 25 år och hur många av dem som är kvinnor och män, flickor och pojkar, vilket
gör att insatser kan anpassas bättre. Genom ålders- och könsindelning framgår t.ex. av kriminalstatistiken
att andelen ungdomar i åldern 15-24 år av samtliga misstänkta för misshandelsbrott var 42 procent 2011
och att de allra flesta, 86 procent, var unga män (Ungdomsstyrelsen, 2013:1). Av Socialstyrelsens
Folkhälsorapport 2009 framgår att självmordsförsök är mycket vanligare bland ungdomar än bland
medelålders och äldre och att sjukhusvård på grund av självmordsförsök bland unga kvinnor är tre gånger
så vanligt som bland unga män.

3.3

Uppföljning av målet

Bedömning: Utvecklingen gentemot det övergripande målet for regeringens insatser for ungdomar bör
följas upp inom ramen för ungdomspolitiken. Uppföljningen bör kompletteras med annan relevant kunskap
som tas fram inom andra verksamhetsområden.
Skälen för bedömningen
Det finns behov av att på en övergripande nivå kontinuerligt följa utvecklingen i förhållande till målet att
ungdomar ska ha makt över sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen för att få en indikation om
ungdomars levnadsvillkor. I de för ungdomars levnadsvillkor relevanta verksamhetsområdena utbildning,
arbete, hälsa, demokrati m.m. är ungdomar antingen en uttalad målgrupp eller ingår som en bland flera.
Inom dessa verksamhetsområden finns system för uppföljning för att följa utvecklingen i förhållande till
sina mål. Utvärderingar av insatser genomförs också återkommande och annan kunskap produceras
regelbundet.
Det finns inom ungdomspolitiken och Ungdomsstyrelsen ett uppdrag att med stöd av indikatorer skapa en
helhetsbild av utvecklingen vad gäller ungdomars levnadsvillkor samt att ta fram fördjupad kunskap om
dessa. Detta uppföljningssystem kommer i vissa delar att utvecklas (se vidare avsnitt 4.5). Ansvaret för att
följa upp målet bör ligga inom ramen för ungdomspolitiken eftersom ungdomspolitiken är
sektorsövergripande (se vidare avsnitt 4.1). Det uppföljningssystem som finns inom ungdomspolitiken bör
användas för att följa och ge en indikation om utvecklingen gentemot det övergripande målet. Den kunskap
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som tas fram inom ungdomspolitiken bör emellertid kompletteras med annan relevant kunskap som tas fram
inom de andra verksamhetsområdena.
Inom ramen för ungdomspolitiken bör regeringen lämna en samlad redovisning av utveckling i
förhållandet till målet till riksdagen med några års mellanrum (se avsnitt 4.3). Redovisningen av den årliga
utvecklingen inom olika verksamhetsområden bör emellertid främst ske i respektive verksamhetsområdes
utgiftsområde i budgetpropositionen.

4

Ungdomspolitikens omfattning och genomförande

Det finns behov av att tydliggöra ungdomspolitikens roll och ansvarsområden liksom gränser i förhållande
till andra verksamhetsområden och samhällsnivåer, och framför allt i förhållande till den kommunala nivån.
Behovet av förtydliganden gentemot den kommunala nivån har bl.a. framförts av Statskontoret, Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL) och Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU). I det följande
lämnas förslag och bedömningar om vad ungdomspolitiken ska omfatta och hur politiken ska genomföras.
Det redogörs också för vilka förändringar som behöver göras i förhållande till dagens ungdomspolitik, som
lades fast i propositionen Makt att bestämma - rätt till välfärd (prop. 2004/05:2).

4. l

Främja makt och inflytande på många områden

Förslag: Ungdomspolitiken ska vara sektorsövergripande och behandla frågor om ungdomars
levnadsvillkor inom områden som utbildning, arbete, försörjning, bostad, hälsa, inflytande, kultur och fritid.
Insatser inom ungdomspolitiken ska bidra till att unga kvinnor och unga män har makt att forma sina liv och
inflytande över samhällsutvecklingen.
Arbetet inom ungdomspolitiken ska särskilt syfta till att offentlig verksamhet som berör ungdomar
- har ett ungdomsperspektiv,
- bedrivs med utgångpunkt från kunskap om ungdomars villkor och behov,
- har tillgång till kunskap om olika insatser och metoder som kan förbättra ungdomars
levnadsvillkor, och
- samordnas mellan olika sektorer när det är relevant.
Skälen för förslagen
En sektorsövergripande politik
Det är angeläget med sektorsövergripande insatser som uppmärksammar ungdomars och ungdomstidens
förutsättningar och villkor. Sådana insatser kan bidra till att man t.ex. inom utbildnings- eller
arbetsmarknadspolitiken i högre utsträckning beaktar ungdomars hela livssituation och hur de olika delarna
skola, arbete, hälsa osv. hänger ihop och påverkar varandra såväl i nutid som i ett framtida perspektiv för
ungdomars möjligheter till frigörelse och etablering.
Ungdomar utgör även en betydande andel av Sveriges befolkning och bör ha en röst i politiken. De unga
kvinnor och unga män som är omyndiga har begränsade formella möjligheter till inflytande och har ofta
någon annan som har åsikter i deras ställe. De unga kvinnor och unga män som är myndiga har fullt ut
formella rättigheter till inflytande men kan ändå ha svårigheter att komma till tals bl.a. för att deras
etablering på t.ex. arbetsmarknaden och bostadsmarknaden, som skiljer sig något mellan könen, är sen. Det
måste därför finnas en plattform för att uppmärksamma, bevaka och säkerställa unga kvinnors och mäns
specifika förutsättningar, behov och intresse och som innebär att ungdomar själva kan göra sin röst hörd i
frågor som är relevanta för dem. En sådan ungdomspolitisk plattform kan även bidra till att beslut och
underlag blir bättre. Ungdomar är fortsatt underrepresenterade i de beslutande församlingarna. Det utgör ett
ytterligare skäl för en särskild ungdomspolitik som tar upp alla för ungdomar relevanta frågor som påverkar
deras levnadsvillkor till diskussion.
Det ungdomspolitiska samarbetet inom EU har efter det att ramverket för det europeiska samarbetet på
ungdomsområdet (2000-2018) antogs 2009 stärkts betydligt. Ramverket betonar vikten av en kombinerad
strategi som omfattar både specifika ungdomspolitiska initiativ och integrering av ett ungdomsperspektiv
samt ökad samordning på nationell nivå och EU-nivå i relevanta verksamhetsområden. Flera politiska
initiativ som har betydelse för ungdomar har införts med syfte att främja målen i Europa 2020-strategin.
Framför allt handlar det om satsningar inom utbildning, sysselsättning och deltagande.
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Mot bakgrund av vad som anförts ovan föreslås att ungdomspolitiken fortsatt ska vara
sektorsövergripande och behandla frågor om ungdomars levnadsvillkor inom områden som utbildning,
arbete, försörjning, bostad, hälsa, inflytande, kultur och fritid. Att binda detta med riksdagen innebär att det
bedöms att det finns ett behov av fortsatt sektorsövergripande arbete under lång tid framöver och att det är
betydelsefullt att det finns en bred politisk enighet kring detta. Insatser inom ungdomspolitiken ska bidra till
det nya övergripande målet om att ungdomar ska ha makt att forma sina liv och inflytande över
samhällsutvecklingen.
Alla nivåer i samhället
Det gemensamma målet för alla regeringens insatser som berör ungdomar och bedömningen att ansvar bör
läggas på andra relevanta verksamhetsområden att se till att insatserna har ett ungdomsperspektiv, att det
finns relevant beslutsunderlag och att konsekvensanalyser genomförs (se avsnitt 3) syftar till att förstärka
det sektorsövergripande arbetet inom ungdomspolitiken. Ungdomspolitiken ska dock inte enbart begränsas
till regeringens insatser utan omfatta all offentlig verksamhet som berör ungdomar, eftersom ungdomars
levnadsvillkor avgörs på flera nivåer i samhället. Ungdomspolitiken berör således kommunal, nationell och
EU-nivå. Ungdomspolitiskt arbete bör också bedrivas på internationell nivå i t.ex. FN.
De nationella ungdomspolitiska målen utgör grunden för Sveriges agerande i det internationella
samarbetet. Sverige vill främja samverkan mellan internationella organisationer och erfarenhetsutbyte
mellan länder för att ungdomars kunskaper, erfarenheter och egna internationella samarbeten ska stärkas.
För att nå dit behöver ungdomspolitik bedrivas inom EU men även inom andra internationella
organisationer såsom Europarådet och FN. Ett aktivt internationellt Ungdomspolitiskt arbete bidrar till
bredare perspektiv och förstärker den nationella ungdomspolitiken.
Kommuner och landsting är betydelsefulla eftersom en stor del av ansvaret för att genomföra insatser som
påverkar ungdomars levnadsvillkor ligger här. I det fortsatta ungdomspolitiska arbetet bör
kunskapsspridning av verksamma insatser och metoder prioriteras i syfte att stödja kommuner och landsting
i deras arbete med ungdomar.
Inriktning av det fortsatta arbetet
Ungdomspolitiken ska särskilt syfta till att offentlig verksamhet som berör ungdomar har ett
ungdomsperspektiv, bedrivs med utgångpunkt från kunskap om ungdomars villkor och behov, har tillgång
till kunskap om olika insatser och metoder som kan förbättra ungdomars levnadsvillkor, och att samordning
sker mellan olika sektorer när så är relevant.
Vad som avses med ett ungdomsperspektiv har utvecklats i avsnitt 3. Metoden har sedan tidigare inom
ungdomspolitiken använts för att uppmärksamma ungdomars rättigheter, olikheter och behov. En annan
sedan tidigare central del i ungdomspolitiken är att på olika sätt bidra med kunskap om ungdomars
levnadsvillkor. Ofta talas det om en kunskapsbaserad ungdomspolitik. Med det avses framför allt att det vid
beslut om insatser ska finnas bra underlag och analyser om unga kvinnors och unga mäns levnadsvillkor,
behov och vad de efterfrågar. Sådan kunskap utvecklas bl.a. inom ramen för uppföljning och analys av
ungdomars levnadsvillkor, attityder och värderingar och genom forskning (se avsnitt 4.5).
Det ska därutöver inom ramen för ungdomspolitiken i fortsättningen tas fram bättre kunskap om insatser
och metoder som främjar ungdomars levnadsvillkor. Det kan bidra till högre kvalitet och bättre resultat vad
gäller ungdomars levnadsvillkor.
Arbetet bör även inriktas på att förbättra samverkan och samordning av insatser utifrån en helhetsbild av
ungdomars levnadsvillkor. Trots omfattande satsningar inom olika samhällssektorer är det ett
återkommande problem att insatser för ungdomar inte samplaneras i tillräcklig utsträckning. Det finns
därför behov av att utveckla former och strukturer för samverkan på flera nivåer i samhället och mellan
flera olika aktörer, också t.ex. med det civila samhällets organisationer. Genom en förstärkt och strategisk
samverkan kan även möjligheterna att verka för ett ungdomsperspektiv förbättras. Inom ramen för
samverkan är det också angeläget att den kunskap som tas fram inom ramen för ungdomspolitiken, bl.a.
genom uppföljningen av målet (se avsnitt 4.5), tas tillvara i berörda myndigheter i deras ordinarie
verksamhet så att verksamheten utvecklas och mer träffsäkra och effektiva insatser kan utformas.
Sammanfattningsvis bör insatserna på ungdomspolitikens område i huvudsak bestå. Resultaten bör dock
kunna bli bättre genom att innebörden av och prioriteringarna inom den sektorsövergripande
ungdomspolitiken utvecklas och förtydligas.
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4.2

Inflytande, delaktighet, organisering, fritidsverksamhet samt sexuella och
reproduktiva rättigheter

Bedömning: Utöver det sektorsövergripande arbetet bör ungdomspolitiken omfatta vissa frågor inriktade
specifikt mot gruppen ungdomar. Dit hör frågor om unga kvinnors och unga mäns inflytande och
delaktighet, organisering och fritidsverksamhet samt sexuella och reproduktiva rättigheter.
Skälen för bedömningen
Ansvar för vissa sakområden
Ungdomspolitiken är sektorsövergripande (se avsnitt 4.1) och inom ramen for detta uppdrag har utmaningar
för ungdomar identifierats inom ett antal prioriterade områden. Det finns därutöver vissa frågor som alltid
särskilt bör uppmärksammas inom ungdomspolitiken och som är inriktade mot ungdomar själva. Att ha
detta dubbla angreppssätt är nödvändigt för att effektivt bidra till målet.
Det handlar om att främja ungdomars delaktighet och inflytande liksom ungdomars organisering och
fritidsverksamhet. Det är sakområden som är betydelsefulla för alla ungdomar och som på olika sätt kan
bidra till att stärka ungdomars makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen.
Delaktighet och inflytande ingår som viktiga delar i det nya målet. Att ungdomar har inflytande över sina
liv och i samhället är av stor betydelse för ungdomars utveckling och framtida etablering. Ungdomars
deltagande i de formella beslutsprocesserna är också avgörande för en livskraftig demokrati.
Ungdomars organisering har betydelse för ungdomars makt på flera sätt. I regeringens proposition om det
civila samhället (prop. 2009/10:55) beskrivs några av rollerna som det civila samhällets organisationer kan
spela. I det här sammanhanget spelar organisationerna en viktig roll som röstbärare och opinionsbildare. I
denna roll fungerar de också som en "demokratiskola" för medlemmarna. Det betyder att de ger ett
sammanhang där ungdomar kan få kunskap och erfarenhet både om hur demokratiskt fattade beslut arbetas
fram inom en organisation och hur organisationer kan påverka beslutsfattande och samhället i stort. Denna
roll är betydelsefull också för deltagande i de formella beslutsprocesserna och kan bidra till att fler
ungdomar deltar i dessa. En annan viktig roll organisationerna spelar är att de bidrar till att utveckla
medlemmarnas egna intressen och ger ungdomar utrymme för en aktiv och värdefull fritid.
Fritidssysselsättningar har stor betydelse för ungdomars sociala utveckling, psykiska hälsa och informella
lärande.
En annan viktig fråga är ungdomars tillgång till sina sexuella och reproduktiva rättigheter. Rätten att
bestämma över sin egen sexualitet och reproduktion är grundläggande för alla människor. Sexuell och
reproduktiv hälsa och därtill hörande rättigheter (så kallade SRHR-frågor) omfattar varje människas lika
möjligheter, rättigheter och förutsättningar att ha ett säkert och tillfredställande sexualliv, samt att utan
tvång, våld eller diskriminering kunna bestämma över sin egen kropp. Under ungdomstiden är dessa frågor
särskilt aktuella och de bör därför särskilt uppmärksammas inom ungdomspolitiken.

4.3

Förbättrad samordning av ungdomspolitiken

Bedömning: Samordningen av ungdomspolitiken bör förstärkas.
Det Ungdomspolitiska rådet bör vara forum för regeringens samlade dialog med representanter för
ungdomar.
En samlad redovisning av utvecklingen i förhållande till målet om att ungdomar ska ha makt att forma
sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen bör lämnas till riksdagen med några års mellanrum.
Skälen för bedömningen
Förbättrad samordning
För att förbättra genomförandet av ungdomspolitiken bör samordningen inom Regeringskansliet förstärkas.
Till exempel bör arbetet med att verka för att det ungdomspolitiska perspektivet integreras stärkas. Ett
första steg har varit att tydligt ange att alla regeringens insatser som berör ungdomar bör ha ett
ungdomsperspektiv (se avsnitt 3.2). Vidare bör samverkan och samordning av uppföljningen av ungdomars
levnadsvillkor utvecklas (se 3.3 och 4.5). Samverkan och samordning kring regeringens insatser riktade till
ungdomar inom ramen för det kommande handlingsprogrammet 2014-2017 bör också kunna utvecklas.
I samordningen av ungdomspolitiken ingår regeringens samlade dialog med ungdomar och redovisningen
av utvecklingen i förhållande till målet. Dessa delar utvecklas i det följande.
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Ungdomspolitiska rådet
En viktig del av ungdomspolitiken är regeringens dialog med ungdomar. Statsrådet med ansvar för
ungdomsfrågor har i dag ett s.k. Ungdomspolitiskt råd som instiftades 2008 (U2011/2833/UC). Genom
rådet får regeringen bidrag till sin omvärldsanalys på det ungdomspolitiska området och nya förslag inom
ungdomspolitiken kan förankras hos representanter för politikens målgrupp. Rådet fungerar som ett forum
för diskussion och samråd om aktuella frågor inom ungdomspolitiken, såväl nationella som internationella.
Nya former för ungdomars inflytande och delaktighet i beslutsprocesser har getts ett särskilt fokus. Rådet
består av representanter för ungdomsorganisationer, liksom nätverk och verksamheter som på olika sätt
arbetar med ungdomar. Även representanter för myndigheter och forskarsamhället deltar i rådet. Sedan
2008 har rådet träffats i olika konstellationer några gånger per år för att diskutera aktuella ungdomspolitiska
frågor. LSU har framfört att rådet borde ges en större strategisk roll, som ett av få regelbundna forum där
ungdomspolitiken diskuteras och en av kontaktytorna mellan intressenter och regeringen. Rådet bör i
fortsättningen vara forum för regeringens samlade dialog med representanter för ungdomar. Rådet bör fylla
funktionen att skapa bättre förutsättningar för ungdomspolitikens genomslag på alla berörda områden. I
rådet kan t.ex. olika satsningar som planeras av regeringen och som berör ungdomar tas upp för att förbättra
och förankra förslagen.
Redovisning till riksdagen
Regeringen har ett övergripande ansvar för att ungdomspolitiken genomförs och följs upp. I
budgetpropositionen redovisas för närvarande utvecklingen i förhållande till de ungdomspolitiska målen i
enlighet med vad som angavs i den tidigare ungdomspolitiska propositionen. I budgetpropositionen bör i
fortsättningen ett större fokus läggas på att redovisa insatser och resultat inom verksamhetsområdet
ungdomspolitik, utgiftsområde 17, för att bättre följa upp insatsernas effektivitet. Det betyder att
sektorsövergripande insatser, t.ex. insatser för att verka för ett ungdomsperspektiv och att samordning sker,
ska redovisas liksom insatser inom områden där ungdomspolitiken har ett särskilt sakansvar, dvs. det ansvar
som anges i avsnitt 4. l och 4.2.
När det gäller utvecklingen i förhållande till det nya målet bör en helhetsbild och en indikation på
utvecklingen redovisas inom ungdomspolitiken. En sådan redovisning av utvecklingen som omfattar alla
relevanta områden bör framöver lämnas till riksdagen med några års mellanrum (se vidare avsnitt 3.3) då
förändringar ofta sker successivt och inte alltid skiljer sig så mycket från år till år.

4.4

Ungdomsstyrelsens ansvar och uppdrag

Ungdomsstyrelsen är förvaltningsmyndighet för ungdomspolitiken. I det följande utvecklas myndighetens
ansvar och uppdrag.

4.4.1

Sektorsövergripande arbete

Bedömning: Ungdomsstyrelsen bör bidra till att ungdomspolitiken genomförs genom att
- verka för att ungdomsperspektivet integreras i relevanta verksamheter på statlig nivå,
- ta fram sektorsövergripande kunskap om ungdomars levnadsvillkor, attityder och
värderingar och sprida kunskapen till kommuner landsting och myndigheter,
- följa upp ungdomars levnadsvillkor och möjliggöra jämförelser på såväl kommunal och
nationell nivå som EU-nivå,
- utveckla kunskap om insatser och metoder som kan förbättra ungdomars levnadsvillkor
och tillgängliggöra denna för kommuner, landsting och myndigheter, och
- bidra till bättre samverkan och samordning av statliga insatser som riktas till ungdomar.
Ungdomsstyrelsen bör i sina insatser inkludera ett aktivt arbete med jämställdhetsintegrering och ickediskriminering.
Ungdomsstyrelsen bör utveckla ett strategiskt samarbete med kommuner och landsting med syfte att nå
hela landet när det gäller det ungdomspolitiska arbetet. Sveriges Kommuner och Landsting bör inbjudas att
delta i detta utvecklingsarbete.
De metoder som används för att genomföra ungdomspolitiken bör återkommande utvärderas och
analyseras för att man ska uppnå ett så effektivt, långsiktigt och strategiskt arbete som möjligt.
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Skälen för bedömningen
Uppdrag
Målen för förvaltningspolitiken är en innovativ och samverkande statsförvaltning som är rättssaker och
effektiv, har väl utvecklad kvalitet, service och tillgänglighet och som därigenom bidrar till Sveriges
utveckling och ett effektivt EU-arbete (prop. 2009/10:175). Styrningen bör vara tydlig, inriktad mot
verksamheternas resultat, verksamhetsanpassad och ha ett medborgarperspektiv.
Ungdomsstyrelsens uppdrag när det gäller ungdomspolitiken regleras i förordningen (2007:1140) med
instruktion för Ungdomsstyrelsen. Det sker ett kontinuerligt utvecklingsarbete när det gäller den statliga
styrningen av myndigheten i linje med målen för förvaltningspolitiken. Det finns emellertid behov av att
regeringen bl.a. tydliggör Ungdomsstyrelsens roll och åtaganden gentemot kommunerna. Ramarna för
myndighetens prioriteringar av sina insatser gentemot kommuner bör därför anges. Att ett förtydligande i
detta hänseende behövs har bl.a. framkommit i Statskontorets myndighetsanalys av Ungdomsstyrelsen
(2010:10). SKL tar i sin rapport Ungdomspolitiska utmaningar och Ungdomsstyrelsens roll även upp att
Ungdomsstyrelsens uppdrag har vidgats genom att myndigheten sedan 2012 fatt ansvar för politiken för det
civila samhället och att det finns en risk att myndighetens uppdrag och roll inom ungdomspolitiken blir
otydlig. SKL anser att det är väsentligt att myndighetens nya uppdrag inte minskar ambitionerna på det
ungdomspolitiska området.
Genom att ungdomspolitikens innehåll och prioriteringar förtydligas får enligt regeringens bedömning
myndigheten bättre förutsättningar för att genomföra ungdomspolitiken. Som ett led i att förbättra
förutsättningarna för att uppnå goda resultat i verksamheten bör Ungdomsstyrelsens instruktion också ses
över.
Ungdomsstyrelsen ska bidra till det övergripande målet att ungdomar ska ha makt att forma sina liv och
inflytande över samhällsutvecklingen genom att använda vissa metoder samt förfoga över vissa sakområden
(se vidare avsnitt 4.4.2). I det följande utvecklas de olika metoderna närmare.
Ungdomsperspektivet
Enligt instruktionen för Ungdomsstyrelsen har myndigheten ett ansvar för att verka för att ett
ungdomsperspektiv utvecklas i statliga myndigheters verksamheter. Arbetet bör fortsätta och utvecklas.
Vad som avses med ett ungdomsperspektiv har beskrivits i avsnitt 3. Ungdomsstyrelsens arbete med att
integrera ett ungdomsperspektiv bör vara långsiktigt och strategiskt. Myndigheten bör bl.a. utveckla
formerna för sitt samarbete med andra relevanta myndigheter.
Kunskap om och jämförelser av ungdomars levnadsvillkor
Ungdomsstyrelsen ska enligt instruktionen för myndigheten ansvara för att det finns samlad kunskap om
ungdomars levnadsvillkor och sprida denna kunskap på nationell och lokal nivå. Ungdomsstyrelsen bör
även fortsättningsvis samla in och sprida kunskap om ungdomars levnadsvillkor och om deras attityder och
värderingar samt bidra till att identifiera kunskapsluckor och problem vad gäller ungdomars levnadsvillkor.
Den nuvarande uppföljningen av ungdomars levnadsvillkor ger visst underlag för utveckling och
planering av ungdomspolitiken på nationell nivå. Systemet bör dock utvecklas för att skapa förutsättningar
för att ungdomars levnadsvillkor i ökad utsträckning ska kunna följas upp på ett öppet och jämförbart sätt
på såväl kommunal och nationell nivå som EU-nivå (se vidare avsnitt 4.5).
När det gäller de kunskapsöversikter eller uppföljningsrapporter som tas fram av Ungdomsstyrelsen har
SKL gjort bedömningen att dessa rapporter skulle kunna bli mer användbara for kommuner och landsting
om rapporterna i högre grad t.ex. beskriver metoder och konkreta erfarenheter, och om kunskapen kan
spegla lokala förhållanden. Även de slutsatser som dras i sådana rapporter bör koppla till kommuner och
landsting. Enligt SKL behöver kommunerna relevant kunskapsunderlag som kan relateras till de
kommunala ungdomspolitiska målen. Eftersom regeringen ser ett behov av att utveckla stödet till
kommuner och landsting bör även detta fortsättningsvis vara ett utvecklingsområde för Ungdomsstyrelsen
(se vidare avsnitt 4.5). Kunskapen bör också nå hela landet.
Kunskap om metoder och insatser
Det sägs inte uttryckligen något i instruktionen för Ungdomsstyrelsen om att myndigheten ska samla och
sprida kunskap om olika insatser och metoder. Flera uppdrag har dock handlat om att ta fram goda exempel
på insatser och metoder. Ungdomsstyrelsen har t.ex. ett pågående uppdrag att under 2013 och 2014 göra en
kartläggning och lyfta fram goda exempel på arbetssätt och metoder samt faktorer som är av central
betydelse för att olika typer av insatser ska ha framgång när det gäller att förebygga sexuella övergrepp och
kränkningar mot barn och unga och att vidta åtgärder när sådana övergrepp har skett (U2013/106/UC).
Ungdomsstyrelsen har även inom ramen för Temagruppen Unga i arbetslivet, en av fem temagrupper inom
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Europeiska socialfonden under 2007-2013, granskat insatser för ungdomar mellan 16 och 25 år som varken
arbetar eller studerar.
Kunskapen om insatser och metoder som främjar ungdomars levnadsvillkor bör förbättras. Det handlar
om kunskap som dokumenterats eller erfarenheter som gjorts i olika verksamheter (beprövad erfarenhet).
Ungdomsstyrelsen kan framför allt ta fram kunskap om insatser och metoder inom de sakområden som
myndigheten själv har ansvar för, exempelvis ungdomars fritid, delaktighet och inflytande, och organisering
(se avsnitt 4.4.2). Myndigheten bör emellertid också kunna sammanställa kunskap om väldokumenterade
eller evidensbaserade insatser och metoder inom andra områden. Den bör även t. ex. kunna ge stöd till
projekt där sådan kunskap kan öka. Ungdomsstyrelsen bör därutöver kunna bidra med kunskap om nya och
innovativa insatser och metoder som inte är lika väldokumenterade. Syftet bör då vara att inspirera och
utveckla nya sätt att arbeta på för att förbättra ungdomars levnadsvillkor.
Den kunskap som finns om metoder och insatser som kan förbättra ungdomars levnadsvillkor bör av
Ungdomsstyrelsen göras mer tillgänglig än i dag och spridas bättre. Målgruppen bör framför allt vara
kommuner, landsting och organisationer i det civila samhället som kommer i direkt kontakt med ungdomar
och som behöver sådan praktisk kunskap. Också föräldrar och nära anhöriga, som har stor betydelse för
ungdomars levnadsvillkor, bör i vissa fall nås av denna information, vilket är nytt i förhållande till i dag då
föräldrar tidigare inte varit en uttalad målgrupp för ungdomspolitiken.
Samverkan
l instruktionen för myndigheten anges dels att Ungdomsstyrelsen ska arbeta med att integrera ett
ungdomsperspektiv, dels att myndigheten ska göra samordnade uppföljningar av statliga insatser för
ungdomar. Uppgifterna berör indirekt ett återkommande problem som handlar om hur insatser organiseras
och genomförs. Ungdomsstyrelsen skulle kunna spela en viktig roll genom att tydliggöra behoven av
helhetsgrepp och samordning av olika insatser. Ungdomsstyrelsen bör även kunna bidra till att samverkan
och samordning kommer till stånd, vilket också sker redan i dag genom vissa av myndighetens insatser. Det
handlar om att identifiera för verksamheten strategiska samarbetspartners, att t.ex. gemensamt diskutera
problem och behov, och att ibland genomföra gemensamma insatser eller uppföljningar samt utvärderingar.
När det gäller uppdraget att göra samordnade uppföljningar av statliga insatser för ungdomar är det ett
alltför omfattande uppdrag som det nu är formulerat. Det finns även svårigheter med att genomföra
uppföljningar inom andra sektorer som Ungdomsstyrelsen saknar expertkunskap om. Inom områden där
myndigheten har sådan kunskap bör dock, som nämnts ovan, uppföljningar av insatser kunna göras.
Jämställdhetsintegrering och icke-diskriminering
Ett ungdomsperspektiv innebär bl.a. att ungdomar ska fa utöva sina mänskliga rättigheter och att ungdomar
ska betraktas som en mångfald av individer (se avsnitt 3.2). De mänskliga rättigheterna är universella och
gäller för alla och envar. Rättigheterna är som tidigare nämnts en viktig del i och utgångspunkt för det
ungdomspolitiska arbetet och därmed också för Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen bör i sina insatser
även inkludera ett aktivt arbete med jämställdhetsintegrering och icke-diskriminering.
Att tidigt upptäcka skillnader i problem och behov mellan flickor och pojkar, unga kvinnor och unga
män, och att genom insatser aktivt verka för jämställdhetspolitikens mål (prop. 2008/09:1) om att kvinnor
och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv är och bör fortsatt vara en viktig del av
ungdomspolitiken. Jämställdhetsintegrering är en metod som i detta sammanhang syftar till att all
verksamhet bedrivs med utgångspunkt från kunskap om flickors och pojkars, kvinnors och mäns villkor och
behov.
Många insatser som berör ungdomars levnadsvillkor har finansierats genom jämställdhetspolitikens
anslag under åren 2007-2014, t.ex. insatser i syfte att förebygga sexuell exploatering av ungdomar via
internet och andra interaktiva medier, insatser för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin
vilja, utbildningsinsatser som syftar till att skapa öppna och fördomsfria miljöer för unga hbt-personer,
framtagande av kunskapsstöd om pojkar och unga män, jämställdhet, maskulinitet och våld samt
kartläggning av föreningslivets arbete mot sexuella övergrepp. Detta arbete bör fortsätta och fördjupas.
Ungdomsstyrelsen ska också under 2013 ta fram en plan för hur myndigheten ska bedriva ett
utvecklingsarbete för att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen
(U2012/7090/UC).
Också icke-diskriminering och att förebygga och förhindra kränkande behandling är ett område som
redan i dag är angeläget inom ungdomspolitiken. En del av de insatser som nämnts ovan inkluderar
kunskapsutveckling när det gäller diskriminering eller insatser för att förebygga diskriminering, t.ex.
uppdraget som avser unga hbt-personer. Ungdomsstyrelsen ska här genomföra utbildningsinsatser för
personal som arbetar inom fritidsverksamheter för ungdomar i syfte att öka dessa personalgruppers
kompetens att skapa öppna och fördomsfria miljöer för unga hbt-personer (regleringsbrevet för 2013).
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Att förebygga och motverka diskriminering i skolan, på fritiden, i hälso- och sjukvården, i arbetslivet och
samhällslivet i övrigt är viktigt för ungdomars konkreta livssituation men är också betydelsefullt för hur de
formas inför vuxenlivet. Positiva och negativa upplevelser i unga år har stor betydelse för attityder och
synen på sig själv och andra.
Samarbete med kommuner och landsting
Enligt instruktionen för myndigheten ska Ungdomsstyrelsen verka för att kommunerna utvecklar en
kunskapsbaserad ungdomspolitik och stödja denna utveckling. Som tidigare framhållits bör detta uppdrag
klargöras. Utöver Statskontoret har även SKL och LSU påpekat att Ungdomsstyrelsens åtaganden gentemot
kommunerna och gränserna mellan nationell och kommunal nivå behöver tydliggöras. SKL menar att det
finns en dubbeltydighet i Ungdomsstyrelsens uppdrag som innebär att uppdraget är relaterat till den statliga
politiken, men att den förverkligas genom kommunernas, eller i vissa fall landstingens politik. SKL menar
också att det för att kunna utveckla en kunskapsbaserad politik i kommunerna krävs att den statliga
ungdomspolitiken har ett väl förankrat synsätt när det gäller gränsdragningen mellan statliga åtaganden
respektive kommunernas ansvar. LSU tar i sin rapport Makt, välfärd och självständighet upp svårigheterna
för den nationella ungdomspolitiken att fa full inverkan på ungdomars liv, som till stor del påverkas av den
kommunala politiken, på grund av det kommunala självstyret.
Ungdomsstyrelsen kan ha en viktig funktion att stödja kommuner och landsting genom att bidra med bl.a.
kunskap om levnadsvillkor och om insatser och metoder för att följa och förbättra ungdomars
levnadsvillkor. Myndigheten kan också i viss mån stödja kunskaps- och metodutveckling i kommuner och
landsting samt bidra med t.ex. analyser av variationer mellan kommuner och landsting vad gäller
ungdomars levnadsvillkor. Den nationella ungdomspolitiken anger också ett förhållningssätt som är viktigt
att utgå ifrån vid planering och genomförande av åtgärder på alla nivåer: att det ska tas ett helhetsgrepp
kring ungdomars levnadsvillkor. Ovanstående ligger i linje med vad SKL också framfört om att
Ungdomsstyrelsen kan stödja kommunerna exempelvis genom att sprida kunskap om ungdomar, ge stöd till
lokala undersökningar, genomföra utbildningar och ge stöd till kommunala nätverk. SKL lyfter även fram
att myndigheten kan bidra med ny kunskap kring attityder och värderingar samt att användning och
utveckling av statistikverktyget Lokal uppföljning av ungdomspolitik (LUPP) bidrar till utveckling av både
nationell och lokal ungdomspolitik.
Ungdomsstyrelsen bör utveckla ett strategiskt samarbete med kommuner och landsting i syfte att nå hela
landet. SKL bör inbjudas att delta i samarbetet. Även andra aktörer bör inbjudas att ingå, t.ex.
Barnombudsmannen och ungdomsorganisationer.
Utvärdera arbetsmetoder
I syfte att uppnå ett mer långsiktigt och strategiskt arbete bör Ungdomsstyrelsen i högre grad än i dag följa
upp och utvärdera sina egna insatser och arbetsmetoder. Det har bl.a. efterlysts av SKL, som önskar att
Ungdomsstyrelsen i ökad utsträckning ska följa upp effekterna av sitt stöd till kommuner.

4.4.2

Ansvar för vissa sakområden

Bedömning: Ungdomsstyrelsen bör ha till uppgift att verka inom vissa sakområden i syfte att bidra till att
stärka ungdomars makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. Ungdomsstyrelsen bör
verka för att främja ungdomars
-förutsättningarfördelaktighet och inflytande,
-förutsättningarförorganisering,
-förutsättningarförfritidsverksamhet,och
- deltagande i EU:s ungdomsprogram.
Ungdomsstyrelsen bör också fa i uppgift att främja att ungdomars sexuella och reproduktiva rättigheter
stärks.
Ungdomsstyrelsen bör slutligen fa i uppgift att främja ungdomars tillgång till kunskap i frågor som kan
stärka deras makt att forma sina liv.
Skälen för bedömningen: Ungdomsstyrelsen ska enligt instruktionen för myndigheten verka för förnyelse
och utveckling av ungdomars fritids- och föreningsverksamhet. Myndigheten har också i olika sammanhang
arbetat med mflytandefrågor, t.ex. med att genomföra skolval.
Ungdomars organisering har stor betydelse för ungdomars möjligheter att forma sina liv och det är
således också fortsatt centralt att Ungdomsstyrelsen verkar för att ungdomar har goda förutsättningar för
egen organisering.
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Ungdomsstyrelsen bör även fortsätta att främja ungdomars fritidssysselsättningar, bl.a. genom att ta fram
och sprida goda exempel och metoder för ungdomars fritidssysselsättning. Det sker en kontinuerlig
utveckling av ungdomars fritidsverksamheter och det är centralt att fånga hela bredden av aktiviteter och
alla de arenor som omfattas. Att finna former för att stötta ungdomars förutsättningar för reellt och effektivt
deltagande och inflytande är också fortsatt angeläget och bör ingå i myndighetens uppdrag.
Ungdomsstyrelsen bör också fortsätta att möjliggöra för ungdomar att delta i EU:s ungdomsprogram och
särskilt fokusera på de ungdomar som har begränsade möjligheter att skaffa sig erfarenhet från andra länder.
Ungdomar själva anser att internationellt engagemang leder till ett ökat intresse för samhällsfrågor och en
vilja att påverka samhället, också lokalt. Internationellt samarbete motverkar också segregation och rasism
eftersom ungdomarna får ökad förståelse för andra kulturer och möter ungdomar från andra länder i deras
miljö.
Ungdomsstyrelsen bör också få i uppgift att arbeta med SRHR-frågor (se avsnitt 4.4.1). När det gäller
SRHR-frågor har regeringen genom uppdrag till Ungdomsstyrelsen redan tidigare låtit myndigheten arbeta
med dessa frågor, t.ex. i ett uppdrag om insatser i syfte att förebygga sexuell exploatering av ungdomar via
internet och andra interaktiva medier (IJ2008/1824/UF). Ett förslag till nationell strategi för sexuell och
reproduktiv hälsa och rättigheter håller på att tas fram och ska redovisas i september 2014 (S2009/4860/FS).
Ungdomsstyrelsen bör ha en roll i detta arbete bl.a. genom att sprida kunskap om rättigheterna till
ungdomar och främja att ungdomars sexuella och reproduktiva rättigheter efterlevs.
För att göra det möjligt för ungdomar att kunna utöva sina mänskliga rättigheter behövs kunskap hos
ungdomar själva. Överhuvudtaget bör Ungdomsstyrelsen, enligt regeringens bedömning, i högre grad
medverka till att sprida sådan kunskap till ungdomar som kan bidra till att stärka ungdomars möjligheter att
vara informerade och deras förutsättningar att forma sina liv. Det kan handla om kunskap om rättigheter,
om organisering, om inflytande m.m. Ungdomsstyrelsen bör bidra till att sådan information är lätt
tillgänglig för ungdomar. Här finns andra aktörer som myndigheten kan samverka med, t.ex.
Barnombudsmannen, Diskrimineringsombudsmannen och organisationer inom det civila samhället. Det
behöver således inte vara ny information men myndigheten bör bidra till att ungdomar hittar den.

4.5

Uppföljning och analys av ungdomars levnadsvillkor, attityder och
värderingar

Förslag: De fem huvudområdena för analys, samordning och redovisning som finns i dag, dvs. lärande och
personlig utveckling, hälsa och utsatthet, inflytande och representation, egen försörjning, och kultur och
fritid, upphävs.
Bedömning: Den etablerade modell för uppföljning och analys av ungdomars levnadsvillkor, attityder
och värderingar som finns bör bibehållas. Uppföljningen bör således fortsatt bygga på en regelbunden
insamling av indikatorer om ungdomars levnadsvillkor, årliga fördjupade analyser inom olika sakområden
och återkommande studier om ungdomars attityder och värderingar.
Det bör ske en utveckling av vilka indikatorer som bör ingå, antal och hur de bör presenteras och
redovisas. Den fortsatta utvecklingen av indikatorer bör så långt möjligt samordnas med
Barnombudsmannens arbete med indikatorer och med de i indikatorsystemet involverade myndigheterna.
Förutom den nationella nivån är kommuner och landsting viktiga målgrupper för uppföljning och analys av
ungdomars levnadsvillkor. Spridningen av den kunskap som genereras inom uppföljningssystemet bör
utvecklas liksom spridningen av relevant forskning om ungdomar.
Skälen för förslaget och bedömningen
Nuvarande uppföljningssystem
Enlig vad som tidigare anförts (se avsnitt 4.4.1) bör Ungdomsstyrelsen ta fram och sprida
sektorsövergripande kunskap om ungdomars levnadsvillkor, attityder och värderingar samt följa upp och
möjliggöra jämförelser av ungdomars levnadsvillkor. Dessa uppgifter är några av myndighetens
huvuduppgifter och preciseras därför ytterligare i det följande.
I propositionen Makt att bestämma - rätt till välfärd (prop. 2004/05:2) introducerade regeringen det
uppföljningssystem som finns i dag för att regelbundet samla in fakta och statistik. Det omfattar följande
delar:
- Årlig rapport av indikatorer om ungdomars levnadsvillkor - rapportserien Ung idag. Ett antal
myndigheter rapporterar statistik till Ungdomsstyrelsen och Ungdomsstyrelsen sammanställer en
rapport.
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- Årliga tematiska fördjupningar - rapportserien Fokus. Temat beslutas av regeringen i
budgetpropositionen och Ungdomsstyrelsen genomför delvis egna studier och sammanställer rapporten.
- Återkommande studier om ungas attityder och värderingar. Ungdomsstyrelsen genomför studien och
sammanställer rapporten.
- Regelbundna utvärderingar av hela uppföljningssystemet.
Uppföljningssystemet är till sin struktur relativt välfungerande och den etablerade modell för uppföljning
och analys av ungdomars levnadsvillkor, attityder och värderingar som finns bör bibehållas.
Uppföljningssystemet bör således fortsatt bygga på regelbunden insamling av indikatorer om ungdomars
levnadsvillkor, årliga tematiska analyser inom olika sakområden och återkommande studier om ungdomars
attityder och värderingar.
Ungdomsstyrelsen och Statskontoret, som analyserat indikatorssystemet, lyfter dock i rapporterna
Uppföljning av ungas levnadsvillkor - förslag till utveckling (2012) respektive Ett effektivare
uppföljningssystem för den nationella ungdomspolitiken (2010:25) fram att uppföljningssystemet med
indikatorer behöver utvecklas och förenklas för att fa ökad relevans.
Indikatorer om ungdomars levnadsvillkor
Sedan 2006 har 16 myndigheter årligen redovisat ett åttiotal indikatorer och en analys av dessa till
regeringen, dels genom respektive myndighets årsredovisning, dels genom en särskild rapport från
Ungdomsstyrelsen. Indikatorerna bör bl.a. användas som underlag för att på en övergripande nivå följa
utvecklingen i förhållande till målet för regeringens insatser om att ungdomar ska ha makt att forma sina liv
och inflytande över samhällsutvecklingen. Statskontoret och Ungdomsstyrelsen anser dock att systemet
behöver effektiviseras. Ungdomsstyrelsen har lämnat förslag om vilka indikatorer som bör utgå eller läggas
till. I det följande anges några av de principer som kommer att vara viktiga för den fortsatta utvecklingen av
indikatorssystemet.
I dag finns det fem huvudområden för analys, samordning och redovisning för ungdomspolitiken. Dessa
är riksdagsbundna. De fem huvudområdena är lärande och personlig utveckling, hälsa och utsatthet,
inflytande och representation, egen försörjning, och kultur och fritid. Det är relevant att följa vissa
huvudområden när det gäller indikatorer men dessa bör inte vara styrande för all kunskapsinhämtning,
samordning och analys. En större flexibilitet bör uppnås som bl.a. innebär att vad som ska analyseras utgör
grunden för indelningen. Det föreslås därför att de tidigare fem huvudområdena upphävs. När det gäller
indikatorerna bör de dock också fortsättningsvis omfattas och rapporteras utifrån områdena utbildning,
arbete, försörjning, bostad, hälsa, inflytande, kultur och fritid. Att huvudområdena inte längre är
riksdagsbundna och styrande för alla analys och redovisning innebär inte att möjligheterna att inom
ungdomspolitiken samarbeta med andra verksamhetsområden eller myndigheter i genomförandet av
ungdomspolitiken förändras. Nuvarande samarbete mellan Ungdomsstyrelsen och de 16 myndigheterna bör
således fortsatt kvarstå. Ungdomspolitikens sektorsövergripande karaktär och de områden som omfattas har
även fastställts genom förslag i avsnitt 4.1.
Det finns ingen statistisk undersökning eller insamling av statistik som speglar den ungdomspolitiska
målgruppen i sin helhet. Ungdomspolitiken omfattar ungdomar mellan 13 och 25 år. I den officiella
statistiken redovisas emellertid i regel ungdomsgruppen indelat i grupperna 15-19 år och 20-24 år. Utöver
detta finns gruppen 13-17 år som redovisas inom barnrättspolitiken. Indikatorssystemet bör följa den
officiella statistikens åldersindelning och så långt som möjligt redovisa hela målgruppens levnadsvillkor.
Indikatorer som rör individer bör könsuppdelas och redovisas på kön, om det inte finns särskilda skäl mot.
När det gäller statistik som rör ungdomar 13-25 är bör ett samarbete utvecklas med Barnombudsmannens
uppföljning av barns levnadsvillkor. Där det är relevant och statistik finns kan även åldersgruppen 25-29 år
redovisas. Statistiken bör vara indelad i kön och ålder, samt om möjligt även uppdelad på inrikes och
utrikes födda samt utländsk bakgrund.
Indikatorssystemet bör utvecklas för att bättre skapa förutsättningar för att ungdomars levnadsvillkor kan
följas upp på ett öppet och jämförbart sätt på alla samhällsnivåer, dvs. kommunal, nationell och EU-nivå.
Det betyder att en viktig målgrupp för den framtida uppföljningen är kommuner och landsting, vilka bör ha
möjlighet att i högre grad än i dag använda den kunskap som samlas in som underlag för beslut och för
jämförelser. Sådana jämförelser kan bidra till att driva utvecklingen framåt och öka förutsättningarna för
likvärdiga villkor i hela landet. Det betyder att indikatorerna så långt möjligt bör utvecklas för att
möjliggöra jämförelser mellan kommuner och mellan landsting. Barnombudsmannen bedriver ett
utvecklingsarbete för att följa barns och ungdomars levnadsvillkor på kommunal nivå. Utveckling och
uppföljning av indikatorer inom ungdomspolitiken bör därför så långt möjligt samordnas med
Barnombudsmannens arbete med indikatorer, men också med andra relevanta myndigheters pågående
arbete med indikatorer. Ungdomsstyrelsen har också i sitt förslag om vilka indikatorer som bör ingå beaktat
de ungdomspolitiska indikatorerna på EU-nivå och indikatorer om barns levnadsvillkor inom
barnrättspolitiken. De i indikatorsystemet involverade myndigheterna bör också ingå i utvecklingsarbetet.
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Möjligheterna att förenkla presentationen av indikatorerna bör även ses över, vilket såväl Statskontoret
som Ungdomsstyrelsen föreslår, för att kunna öka spridningen av den kunskap som genereras inom
uppföljningssystemet. Målet bör vara att myndigheter, landsting och kommuner i högre grad använder
aktuell och relevant kunskap som underlag för sina insatser för ungdomar. Ungdomsstyrelsen föreslår en
interaktiv webbaserad databas vilket enligt myndigheten är en förutsättning för att indikatorer ska kunna
redovisas på kommunnivå.
När det gäller redovisning bör en kortare redovisning över signifikanta förändringar lämnas årligen till
regeringen och en fördjupad analys av indikatorer vart tredje år, vilket också Ungdomsstyrelsen föreslagit.
Indikatorerna bör spegla ovan nämnda huvudområden men de årliga redovisningarna behöver inte
nödvändigtvis beskriva utvecklingen inom samtliga områden, utan bör i stället fokusera på konstaterade
förändringar. I den fördjupade analysen vart tredje år bör dock Ungdomsstyrelsen göra en samlad
beskrivning av samtliga indikatorer och deras utveckling, samt en fördjupad analys av de områden där det
har skett signifikanta förändringar. Ungdomsstyrelsen bör i redovisningen om möjligt även presentera
sektorsövergripande analyser av ungdomars levnadsvillkor, samt redovisa om det har utvecklats relevanta
metoder och arbetssätt som kan bidra till att förbättra ungdomars levnadsvillkor.
Tematiska analyser av ungdomars levnadsvillkor
Sedan 2005 har Ungdomsstyrelsen, på uppdrag av regeringen, genomfört årliga tematiska analyser av
ungdomars levnadsvillkor. Analyserna har redovisat ungdomars levnadsvillkor inom huvudområdena
ungdomars etablering och egen försörjning (2005), kultur och fritid (2006), hälsa och utsatthet (2007) samt
inflytande och representation (2010). Utöver detta har de tematiska analyserna redovisat ungdomars
utanförskap (2008), metoder för att bryta ungdomars utanförskap (2009), ungdomars situation på
bostadsmarknaden (2011) samt levnadsvillkoren för ungdomar med funktionsnedsättning (2012).
Analyserna har syftat till att ge en fördjupad bild av ungdomars levnadsvillkor inom dessa områden, något
som gett värdefull kunskap inför fortsatt utvecklingsarbete och överväganden. Ungdomsstyrelsen bör även
fortsättningsvis ges i uppdrag att genomföra årliga tematiska analyser. Dessa bör fokusera på områden där
kunskap saknas eller där det finns behov av en aktuell analys.
Regelbundna attityd- och värderingsstudier
En särskild studie om ungdomars attityder och värderingar har genomförts fem gånger sedan 1993. År 1993
utfördes studien av Barn- och ungdomsdelegationen och 1997, 2003, 2007 och 2012 av Ungdomsstyrelsen
genom ett särskilt regeringsuppdrag. Studier om attityder och värderingar bör inte genomföras varje år, utan
med ett intervall om fyra till sex år. Skälet till det är att attityder och värderingar förändras långsamt.
Attityd- och värderingsstudien är ett komplement till de indikatorer som följer utvecklingen av ungdomars
levnadsvillkor. Studien om ungdomars attityder och värderingar handlar till skillnad från att studera deras
levnadsvillkor om att undersöka ungdomars inställning till olika områden som jämställdhet, demokrati,
utbildning, arbete, fritid och arbete. Regelbundna studier om ungdomars attityder och värderingar ger ett
viktigt underlag för att förstå hur ungdomar tänker och orienterar sig i dagens samhälle. Studien har hittills
gett underlag till analyser av likheter och skillnader mellan unga kvinnor och unga män, vilka i sin tur har
kunnat jämföras med de faktiska levnadsförhållandena bland ungdomar. Studien ger också underlag för att
bedöma likheter och skillnader mellan ungdomar och en äldre kontrollgrupp. Attityd- och värderingsstudien
bör genomföras mer regelbundet, med ett intervall om fyra till sex år.
Ungdomsforskning ska fördjupa bilden
Det är av central vikt att aktuell forskning kompletterar uppföljningssystemet. Forskningsrådet för hälsa,
arbetsliv och välfärd (Forte) har i uppdrag att stödja forskning som rör ungdomar. Relevant forskning om
ungdomar bör spridas i högre utsträckning än i dag. Här bör möjligheterna att utveckla kontaktytor mellan
bl.a. Ungdomsstyrelsen och Forte och former för kunskapsspridning ses över. Även möjligheterna att under
perioden 2014-2017, den period som handlingsprogrammet kommer att gälla, utveckla samarbete mellan
forskning och berörda aktörer kring de områden regeringen prioriterar bör undersökas.
Utvärdering av

uppföljningssystemet

Om fem år bör det genomföras en utvärdering av uppföljningssystemets kvalitet samt dess relevans för
myndigheter, landsting och kommuner. Utvärderingen bör även ge underlag för att bedöma
uppföljningssystemets koppling till att identifiera behov och åtgärder för att förbättra ungdomars
levnadsvillkor. I utvärderingen bör de myndigheter som ingår i uppföljningssystemet ingå samt andra
aktörer som är relevanta, t.ex. ungdomsorganisationer och SKL.
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4.6

Andra aktörer

4.6. l

Samarbete med kommuner och landsting

Bedömning: Statens samarbete med såväl enskilda kommuner och landsting som med Sveriges Kommuner
och Landsting bör utvecklas.
Skälen för bedömningen
Kommuner och landsting har en framträdande roll i ungdomspolitiken. Det är här som ansvaret i huvudsak
ligger för de frågor som påverkar ungdomars vardag såsom utbildning, social omsorg och trygghet, hälsooch sjukvård, samt kultur och fritid. Möjligheterna till delaktighet och inflytande finns framför allt i dessa
sammanhang. Situationen för ungdomar varierar mellan kommuner, mellan storstad och glesbygd, samt
mellan olika delar av landet. Den kommunala självstyrelsen ger kommunerna möjligheter att utveckla
service och tjänster utifrån sina respektive lokala behov och prioriteringar. I vissa fall är skillnaderna något
positivt för den enskilde, i andra är de inte det. I det senare fallet kan nationell nivå bl.a. bidra med olika
former av stöd. Inom ungdomspolitiken har kommunerna genom Ungdomsstyrelsen bl.a. givits stöd att
utveckla lokal ungdomspolitik genom verktyget LUPP (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) och
genom utbildning till anställda i kommunal förvaltning som arbetar med ungdomar. Det är viktigt att de
uppföljningar av ungdomars levnadsvillkor som görs nationellt även ger relevant kunskap för kommuner
och landsting. Det är av stort värde att det ungdomspolitiska arbetet i kommunerna är kunskapsbaserat och
att det bedrivs målmedvetet och strategiskt. Med en helhetssyn på ungdomars levnadsvillkor kan
kommunernas insatser lättare samordnas även över förvaltningsgränserna.
Kommuner och landsting är centrala aktörer för att unga kvinnor och unga män ska ha makt att forma
sina liv och inflytande i samhället. Statens samarbete med såväl enskilda kommuner och landsting som med
SKL bör därför utvecklas. Regeringskansliet har påbörjat en dialog med SKL om hur de skulle kunna
medverka i ett samarbete när det gäller ungdomspolitiken. Denna dialog bör fortsätta.

4.6.2

Det civila samhällets organisationer bör bjudas in

Bedömning: Det civila samhällets organisationer och särskilt ungdomsorganisationerna bör bjudas in att
delta i genomförandet och uppföljningen av ungdomspolitiken.
Skälen för bedömningen
Det civila samhällets organisationer har stor betydelse för att stärka ungdomars makt att forma sina liv och
för att ungdomar ska ha inflytande över samhällsutvecklingen. De har även kunskap, kompetens och
erfarenheter som bättre bör tas tillvara i genomförandet av ungdomspolitiken. Organisationerna är centrala i
dialog om ungdomars behov och problem men kan också mer direkt bjudas in att delta i genomförandet av
olika insatser. Många organisationer har utvecklat egna framgångsrika insatser och metoder som bör tas
tillvara och också kan användas för att inspirera offentliga aktörer. I många fall kompletterar
organisationerna också de offentliga organens insatser på ett bra sätt.
Staten fördelar varje år omfattande bidrag till både ungdomsorganisationer och andra organisationer som
på olika sätt engagerar unga människor. Den nationella ungdomspolitiken har ett särskilt ansvar för
ungdomsorganisationernas villkor och utveckling. Det handlar både om att möjliggöra ungdomars egna och
självständiga organisering och att underlätta bildandet av nya organisationer och engagemangsformer.
Ungdomars inflytande är en viktig aspekt av ungdomspolitiken. Här spelar ungdomsorganisationerna en
viktig roll i olika typer av dialoger och samråd kring aktuella frågor. Organisationer och särskilt
ungdomsorganisationerna bör på olika sätt därför bjudas in att delta i genomförandet och uppföljningen av
ungdomspolitiken.

4.6.3

Samverkan med näringslivet

Bedömning: Statens samverkan med näringslivet bör utvecklas på ungdomspolitikens område.
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Skälen för bedömningen
Det privata näringslivet ger många ungdomar den första viktiga erfarenheten av yrkeslivet. De erfarenheter
och kunskaper som genereras om ungdomar inom näringslivet bör bättre tas tillvara, särskilt mot bakgrund
av att ungdomsarbetslösheten är hög. Det är också inom det privata näringslivet som unga kvinnors och
unga mäns entreprenörskap framför allt har förutsättningar att utvecklas. Näringslivet har viktiga uppgifter
när det gäller ungdomars förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden och vara delaktiga i
samhällsutvecklingen. Statens samverkan med näringslivet bör därför utvecklas på ungdomspolitikens
område.

5

Konsekvenser

Det bedöms inte att förslagen i denna promemoria påverkar kostnaderna eller intäkterna för staten,
kommuner, landsting, företag eller andra enskilda. Förslagen kan dock på sikt få positiva
samhällsekonomiska konsekvenser genom att åtgärderna inom ungdomspolitiken bidrar till att färre
ungdomar hamnar i utanförskap.
Förslagen kommer inte heller att ha betydelse för den kommunala självstyrelsen, offentlig service i olika
delar av landet eller för små företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt i
förhållande till större företag. Däremot kan förslagen, om de genomförs, komma att bidra till att färre
ungdomar begår brott och att fler ungdomar får sysselsättning. Förslagen kan också bidra till ökad
jämställdhet mellan unga kvinnor och unga män samt öka möjligheterna för att nå de integrationspolitiska
målen.
Promemorian innehåller inga förslag till nya och ändrade regler som får kostnadsmässiga och andra
konsekvenser.

Ärendenr KFN 2013/86

Kultur- och fritidsförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Johanna Larson

Datum 13 augusti 2013

Ärende
Ärende nr
nr 17
13
Kultur- och fritidsnämnden

Social förening. De Fria Sällskapet Länkarna, Visby.
Ansökan om tilläggsanslag 2013
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden avslår ansökan om tilläggsanslag med 40 000 kr för
De Fria Sällskapet Länkarna Visby.
Bakgrund

De Fria Sällskapet Länkarna Visby ansöker om tilläggsanslag med 40 000 kr för
verksamhetsåret 2013. Föreningen ansökte om 60 000 kr och fick 20 000 kr i
stöd för sin sociala verksamhet (jfr KFN § 10, 2013-02-05). Det beslutade
stödet innebar en sänkning med 10 000 kr jämfört med 2012, vilket
motiverades med fler sökande än tidigare år. Föreningen hade 2012 ett
underskott på 6 400 kr.
Bedömning

Hela anslaget för sociala föreningar fördelades på de 16 föreningar som
beviljades stöd av kultur- och fritidsnämnden 2013-02-05. Av fyra nya
föreningar, som fick mellan 7 000 och 15 000 kr i stöd, arbetar tre av dem med
socialt stöd för tidigare drogmissbrukare och deras anpassning till samhället.
Motivering till beslutet ovan är att De Fria Sällskapet Länkarna redan har ett
stort stöd för lokalkostnaden som betalas av Region Gotland med drygt 80 000
kr/år utöver det stöd som kultur- och fritidsnämnden beviljat för social
verksamhet. Föreningen jämförs med liknande föreningar som arbetar mot
missbruk och social utsatthet i samhället, och det finns många föreningar som
har fler medlemmar och lika stort behov. Det är få av dessa som får sin lokal
betald och alla föreningar får själva betala sina utbildnings- och resekostnader.
De Fria Sällskapet Länkarna Visby tar inte in medlemsavgiften om 200 kr/år
av alla aktiva medlemmar enligt den ekonomiska rapporten i årsredovisningen.
Underskottet kunde ha minskats till hälften genom betald medlemsavgift.
Skulle föreningen ta in medlemsavgift av stödjande passiva medlemmar, totalt
30 st enligt egen uppgift, så skulle föreningen gått med 400 kr i underskott.
Förvaltningens bedömning är att föreningen har en ekonomisk möjlighet att
arbeta upp sitt underskott dels genom att ta in medlemsavgifter och dels
genom föreningens sommarhem i Rute som skulle kunna ge hyresintäkter.

Maria Modig

Johanna Larson

kultur- och fritidsdirektör

bidragshandläggare

Besöksadress Lövsta Romakloster
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Postadress SE-621 81 Visby
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Ärendenr KFN 2013/213

Kultur- och fritidsförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 19 augusti 2013

Ärende nr
Ärende
nr18
14
Kultur- och fritidsnämnden

FC Gute, Kostnader för flytt av matcher till Rävhagen från
Gutavallen
Förslag till beslut

Yrkandet avslås.
Bakgrund

FC Gute har inkommit med yrkande om att få avräkna fakturor mot
inkomstbortfall i samband med flytt till Rävhagens konstgräs i samband med
renoveringen av Gutavallen. Föreningen har skrivit till Kultur- och
fritidsförvaltningen i samma ärende den 25 juni, och då fått avslag av
anläggningsansvarig handläggare med hänvisning till kontantstöd och fria
nyttigheter till en sammanlagd summa av ca 850 000 kr.
Bedömning

En sammanställning av subventioner via regionens lokalbokning ger vid
handen att föreningen subventioneras med 90 % av föreningens hyreskostnad.
Till detta kommer även de fria nyttigheter som föreningen tidigare meddelats
om.
Avdelning/Enhet

Maria Modig

Niklas Callenmark

kultur- och fritidsdirektör

anläggningsansvarig

Besöksadress Lövsta Romakloster
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Org nr 212000-0803
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Gotlands läns hemslöjdsförenings uppdrag kring samverkan
med Gotlands Museum/Konstmuseet
Vid revideringen av kulturplanen 2012 fick Gotlands läns hemslöjdsförening följande
uppdrag (KFN § 50, Revidering av Region Gotlands kulturplan 2012):
"Uppdraget till lönshemslöjden 2013 innefattar en fördjupad samverkan med Gotlands
Museum och Konstmuseet, inklusive att undersöka förutsättningarna för att etablera ett
närmare och mer långsiktigt samarbete med eventuellt samgående med länsmuseet fr.o.m.
2014."
Uppdraget har sedan preciserats enligt följande av regionens kulturstrateg:
Huvuduppdrag
• Att i samarbete med Gotlands Museum undersöka förutsättningarna för att etablera
närmare och mer långsiktigt samarbete och eventuellt samgående fr.o.m. 2014.
Förslag till undersökningsområden och frågeställningar:
1) Undersöka möjligheter kring ett byte av huvudmannaskap inkl att titta på
erfarenheter/utvärderingar som gjorts nationellt.
2) Utvärdera lokalförutsättningarna vad gäller kontor, utställningsytor och ev. andra
lokalbehov.
3) Utvärdera möjligheter kring:
a) Tillgänglighet för besökare
b) Exponeringsmöjligheter för utställningar
c) Produktförsäljning
d) Gemensam marknadsföring och publikarbete
e) Tänkbara synergieffekter och möjligheter för nya samarbeten
f) Effekter för konsulenterna och främjandeuppdraget
4) Göra SWOT-analys som visar fördelar och nackdelar med förslaget, samt identifierar
problemens orsaker och effekter.

Rapporten följer i stort sett ovanstående disposition, förutom att en punkt har lagts till,
angående konsekvenser för medlemmarna i Gotlands läns hemslöjdsförening (punkt 3 g). En
kortfattad sammanställning av SWOT-analysen finns med som bilaga 2.
Under 2013 har resurser från tjänsten som textilslöjdskonsulent använts till arbetet med
uppdraget. Anso Norling har under perioden 130101-130630 arbetat 50 % och haft

utredning och rapportskrivning som huvudsaklig arbetsuppgift. Under utredningens gång har
synpunkter hämtats in från så många som möjligt som kan tänkas bli berörda av frågan slöjdare, konstnärer, konsthantverkare, andra små och stora regionala kulturaktörer, samt
medlemmar i Gotlands läns hemslöjdsförening. Synpunkter har framför allt hämtats in
genom möten och samtal med berörda parter och ett flertal synpunkter har inkommit under
arbetet med den nya kulturplanen 2014-16.
Redan under hösten 2012 bildades en arbetsgrupp bestående av representanter från
Gotlands Museum (GM) och Gotlands läns hemslöjdsförening (GLH). Gruppen har träffats
fyra gånger för att diskutera möjligheter med samverkan. En av gångerna gjordes en SWOTanalys (se bilaga 2). Gruppen kom fram till att en större samverkan mellan institutionerna
skulle vara positiv för båda, framför allt inom områdena kulturarv, konsthantverk,
samtidskonst och pedagogik.
Formuleringen eventuellt samgående i uppdraget är däremot olyckligt formulerad eftersom
både GM och hemslöjdskonsulenterna har ideella föreningar bakom sig, som inte kan
uppdras av regionen att gå samman. GM ägs av föreningen Gotlands fornvänner. Både GLH
och Gotlands fornvänner har en lång historia med helt olika strukturer och organisationer.
Ett eventuellt samgående mellan föreningarna skulle därför överskuggas av problemfyllda
diskussioner, istället för att fokus läggs på betydelsen av samverkan. Däremot är det möjligt
att separera hemslöjdskonsulenterna från GLH och utse en annan huvudman, t.ex. GM.
Frågan om att GM skulle överta huvudmannaskapet för hemslöjdskonsulenterna har tagits
upp i arbetsgruppen men varken GM eller GLH ansåg att det var nödvändigt för att skapa en
ökad samverkan med flertalet samordningsvinster. Utgångspunkten för arbetsgruppens
vidare diskussioner blev därför att GLH skulle fortsätta att vara huvudman. Det finns dock
anledning för GLH att ställa sig frågan om det är en rimlig arbetsbörda för föreningen att
vara huvudman eller om de ideella krafterna bör mobiliseras till annan verksamhet. Frågan
tas därför upp till diskussion i avsnitt 1.
Diskussionerna i arbetsgruppen har också handlat om gemensamma lokaler eftersom
museet har möjlighet att bereda plats för GLH som hyresgäst på Konstmuseet. GM planerar
att bygga om Konstmuseet under 2014, vilket innebär en möjlighet att anpassa lokalerna
efter GLHs önskemål. GLH har tagit fram en kravspecifikation utifrån den nuvarande
verksamheten och de lokaler som föreningen har på Langska huset i Visby (se avsnitt 2 och
bilaga 1). Därefter har GM tagit fram ett förslag på hur dessa behov kan tillgodoses på
Konstmuseet, samt ett förslag på hyreskostnad.
GLH har nu flera stora frågor att ta ställning till angående föreningens och konsulenternas
framtid. Det finns både för- och nackdelar med att flytta GLH till Konstmuseet, vilka redogörs
för i rapporten. En klar fördel med en flytt till Konstmuseet är att det är lättare för
personalen att ha ett nära samarbete om man delar lokaler. Både konstkonsulenten och
hemslöjdskonsulenterna har höga pedagogiska ambitioner men upplever att det är svårt att
nå ut till alla målgrupper. Tillsammans blir det lättare att uppnå de nationella kulturpolitiska
målen om kvalitet, konstnärlig förnyelse och tillgänglighet.

En stor nackdel med att flytta GLH till Konstmuseet är att Gotland går miste om Langska
huset som slöjdcentrum och att GLH förlorar ett mycket uppskattat föreningshus. Eftersom
föreningens medlemmar inte själva har kommit med idén om att flytta till Konstmuseet tas
förslaget emot med blandade känslor. Denna rapport ska nu användas som underlag för
fortsatta diskussioner inom GLH och beslut angående en eventuell omorganisation och flytt
till Konstmuseet kommer att fattas på ett styrelsemöte den 16 september 2013.

1. Byte av huvudmannaskap?
Sedan budgetpropositionen för 1998 har det varit möjligt för både hemslöjdsföreningar,
landsting och länsmuseer att vara huvudman för länshemslöjdskonsulenterna. Enligt
rapporten Nationell samordning av hemslöjden (Ds 2012:8, s 42-44) verkar inget av
alternativen vara bättre eller sämre så länge huvudman och konsulenter fullgör sitt uppdrag,
l juni 2013 är huvudmännen för landets hemslöjdskonsulenter fördelade enligt nedan:
Huvudman
Länshemslöjdsförening eller -förbund

Antal

Län

8

Landsting eller region

7

Länsmuseum

5

Hushållningssällskap

1

Dalarna, Gotland, Kalmar, Kronoberg, Skåne,
Västerbotten, Västmanland och Östergötland
Blekinge, Gävleborg, Halland, Jämtland,
Jönköping, Värmland, Västra Götaland
Stockholm, Sörmland, Uppland,
Västernorrland, Örebro
Norrbotten

Eftersom Gotlands museum (GM) och Gotlands läns hemslöjdsförening (GLH) på ett tidigt
skede kom överens om att ett byte av huvudmannaskap för hemslöjdskonsulenterna inte var
önskvärt har ingen djupare analys gjorts av frågan. GLH vill fortsätta att vara huvudman
eftersom man anser att samarbetet mellan de ideella krafterna i föreningen och
konsulenterna är mycket värdefullt. Om det sker en uppdelning riskerar hemslöjdsrörelsen
att splittras, vilket inte gynnar slöjden på Gotland. Föreningen Gotlands fornvänner som äger
GM ser ingen anledning att ta det hemslöjdsfrämjande uppdraget från GLH.
Samverkansgruppen (GM+GLH) kom fram till att den mest intressanta lösningen för
samverkan skulle vara att GLH fortsätter att vara huvudman för konsulenterna och att GLH
och konsulenterna flyttar in på Konstmuseet. Det innebär att GLH och GM kan ha ett nära
samarbete både i de gemensamma lokalerna men också samverka kring uppsökande
verksamhet (t.ex. i projektet Konstambulansen), samtidigt som GLH fortsätter att vara en
självständig enhet med snabba beslutsvägar och egna projekt.
Den ideella föreningens arbetsbörda
Det finns emellertid en viktig aspekt i frågan om huvudmannaskap och det är den ideella
föreningens arbetsbörda, l och med den nya kultursamverkansmodellen innebär
huvudmannaskapet inte bara ett arbetsgivaransvar för konsulenterna, utan huvudmannen
förväntas även arbeta aktivt med regionala kulturfrågor, skriva strategiska kulturplaner och

kunna redovisa för stat och region vilken samhällsnytta verksamheten har. Detta är ett tungt
arbete för ideella funktionärer. Det har t.ex. visat sig svårt att delta i arbetet med
kulturplanen eftersom de möten och arbetsdagar som hållits har varit dagtid på vardagar.
Regionen bör visserligen ta större hänsyn till de förutsättningar som gäller för ideella
funktionärer. Men GLH måste också ta ställning i frågan: vilken är den viktigaste uppgiften
för den ideella hemslöjdsföreningen -att värna om folkrörelsearbetet och öka
medlemsaktiviteten eller att vara en regional kulturinstitution?
De flesta av GLHs medlemmar vill arbeta med sina händer och umgås på
föreningsaktiviteter. Man hjälper gärna till med aktiviteter för barn och unga och bidrar på
olika sätt till att hålla kulturarvet slöjd levande. Det är alltså inte i första hand kulturpolitiken
som gör att man väljer att vara medlem i en hemslöjdsförening! Om GLH ska fortsätta att
vara huvudman behöver man se över sin organisation (ett arbete som redan påbörjats) så
att det finns en mindre grupp som tar ansvar för konsulenter och kulturpolitik, samtidigt som
den breda basen fortsättningsvis utgörs av aktivt slöjdande medlemmar. Nya medlemmar
måste också rekryteras som har ett starkt engagemang för slöjden i samhället och vill driva
stora, strategiska frågor.
Med tanke på det utvecklingsarbete som pågår inom GLH bör regionen och föreningen ha en
fortsatt dialog kring frågan om huvudmannaskap under hela 2013. Kärnfrågan är ju mycket
större än kulturområdet slöjd - hur får vi bästa möjliga dialog mellan föreningsliv, fria
aktörer, konsulenter, politiker och tjänstemän? Och hur skulle samarbetet mellan regionen,
GLH och hemslöjdskonsulenterna kunna se ut om föreningen inte var huvudman? Får vi till
en bra lösning för slöjdområdet kan den tjäna som förebild för andra.

2. Lokalförutsättningar för olika målgrupper
GLHs verksamhet riktar sig till flera olika målgrupper. Tre prioriterade målgrupper är barn
och unga, yrkesverksamma slöjdare och konsthantverkare, samt civilsamhället. GLHs
medlemmar är givetvis också en viktig målgrupp att ta hänsyn till. Alla målgrupper har olika
behov av lokaler, även om det går att samla allt under samma tak. Här följer en redogörelse
för hur verksamheten för de olika målgrupperna kan påverkas om GLH flyttar till
Konstmuseets lokaler.
Nuläge
Sedan många år har hemslöjdskonsulenterna sin arbetsplats på Langska huset i Visby och där
har ett kunskapscentrum för slöjd och konsthantverk byggts upp. Där finns GLHs samlingar
och bibliotek och verksamheten består av utställningar, kurser, slöjdgrupper och aktiviteter
för alla åldrar. Det finns också utrymme för möten och föreläsningar. Utifrån den nuvarande
verksamheten i befintliga lokaler har GLH gjort en analys av lokalbehov (se bilaga 1).
Langska huset ägs av Lantmännen och hyrs av GLH (kallhyra). Det är ett gammalt kulturhus
med textil historia och stor charm som är varsamt renoverat och delvis anpassat till GLHs
behov. Dock finns nackdelar med Langska huset som gör att det ändå är nödvändigt att

fundera över om GLH kanske borde flytta. Eftersom huset är byggnadsminnesmärkt är det
svårt med handikappanpassning. Att GLH inte själva äger huset gör eventuella ombyggnader
mer komplicerade. Många Visbybor tycker att Langska huset ligger ocentralt eftersom det
ligger utanför stadskärnan, vilket även drabbar landsbygdsbor och skolklasser som åker
kollektivt till Visby. För den som kommer med bil är det däremot enkelt att parkera vid
Langska huset, vilket faktiskt är en förutsättning för vissa typer av slöjdaktiviteter där
deltagarna ska ta med sig eget material eller verktyg.
Barn och unga
Barn och unga är en prioriterad målgrupp som det visat sig vara svårt att nå med aktiviteter
på Langska huset. Eftersom Konstmuseet ligger närmare busstationen och många skolor har
som vana att besöka museet skulle antagligen målgruppen vara lättare att nå om man
inleder ett samarbete med Gotlands museum i Konstmuseets lokaler. Då kan GLH också
samarbeta med GM om aktiviteter för skolklasser. Det vore önskvärt att Konstmuseet gör i
ordning lokaler för gemensam pedagogisk verksamhet och kreativa verkstäder för barn och
unga.
För att ha en god tillgänglighet för alla gotländska barn räcker det dock inte med att ha
verksamhet centralt i Visby. GLH behöver ta fram ett nytt arbetssätt som är mer mobilt.
Även här kan man med fördel samarbeta med Konstmuseet, t.ex. i projektet Konstakuten.
Det finns också möjlighet att utveckla gemensam verksamhet på GMs museigårdar, samt på
bibliotek, bygdegårdar, hembygdsgårdar, m.m. runt om på ön.
Yrkesverksamma inom slöjd och konsthantverk
Yrkesverksamma slöjdare och konsthantverkare är också prioriterade eftersom GLH har som
mål att främja denna näring. De yrkesverksamma uppskattar att GLH anordnar utställningar,
träffar, fortbildning, m.m. men tycker att Langska huset ligger avsides och skulle föredra en
mer centralt belägen lokal. För konsthantverkarna är det viktigt att det finns annan kulturell
verksamhet i nära anslutning som drar till sig besökare och potentiella kunder. Man vill
gärna ingå i en större satsning på kulturhus/kulturmötesplats i Visby. Konsthantverkarna
samarbetar redan med Konstmuseet, t.ex. inom Öppna ateljéer, så antagligen skulle detta
samarbete kunna stärkas och fördjupas om GLH flyttar till Konstmuseet.
Även om GLH sedan länge har sett som sin uppgift att främja både konsthantverk och slöjd
är det inte alla konsthantverkare som ser GLH eller hemslöjdskonsulenterna som sina
naturliga företrädare. Av olika anledningar vill man inte förknippas med begreppet hemslöjd.
Man vill hellre företrädas av en ren branschorganisation som fokuserar på att marknadsföra
konsthantverk och design av hög konstnärlig kvalitet. Konsthantverket har allt mer närmat
sig konsten och därför skulle det förmodligen vara lättare för GLH och
hemslöjdskonsulenterna att främja konsthantverket med Konstmuseet som bas.
Civilsamhället
Civilsamhället är den målgrupp som avses i GLHs verksamhetsmål: Att ge slöjden en självklar
plats i gotlänningarnas dagliga liv. För att uppfylla detta mål krävs att GLH finns och syns på
platser där människor befinner sig i sitt dagliga liv. Det handlar alltså om uppsökande
verksamhet som inte måste vara bunden till en viss lokal. Givetvis är det ändå önskvärt att
slöjden har en känd adress där det regelbundet finns utställningar och programverksamhet

och det kan GLH få på Konstmuseet. Med nuvarande resurser har GLH inte möjlighet att
kontinuerligt arbeta både uppsökande över hela ön och att hålla en utställningslokal öppen.
Om GLH flyttar till Konstmuseet ansvarar Konstmuseet för öppethållande, vilket innebär att
hemslöjdskonsulenternas tid kan användas mer effektivt till uppsökande verksamhet.
För att öka tillgängligheten i gotlänningarnas dagliga liv kan tillfälliga utställningar göras runt
om på ön. Det är dock viktigt att det inte medför extra kostnader att göra sådana
utställningar eftersom GLHs ekonomi redan är ansträngd. Här gäller det att hitta bra
samarbetspartner som inte kräver höga hyror för sina lokaler, t.ex. biblioteken och naturum
Gotland. Båda efterfrågar utställningar, har gratis inträde och generösa öppettider.
Lokaler för kursverksamhet, slöjdgrupper och medlemsaktiviteter
En viktig del av verksamheten på Langska huset har varit att arrangera kurser och erbjuda
plats för olika slöjdgrupper. Många kommer till Langska huset för att de vill uppleva den
speciella miljön, t.ex. sitta vid den öppna elden i bagarstugan och slöjda. l nuläget finns inga
lämpliga lokaler för detta på Konstmuseet. Det finns visserligen plats i Konstmuseets källare
som skulle kunna anpassas och användas till kurser och slöjdgrupper men det finns risk för
att en källarlokal upplevs som omysig och inte lockar några besökare. Om GLH beslutar sig
för att flytta till Konstmuseet kanske man bör se sig om efter en annan kurslokal eller
arrangera kurser i samverkan med andra aktörer som har bättre lokaler. Det behöver inte
vara en nackdel utan öppnar snarare för möjligheten att arrangera kurser även utanför
Visby.
Däremot är det en nackdel att det är svårt att hitta en given plats för GLHs medlemmar på
Konstmuseet. Föreningen behöver en lokal där medlemmarna kan träffas. När det gäller
lokaler för möten och föreläsningar finns lämpliga sådana på GM och Konstmuseet men det
blir svårare att hitta en plats för trivselaktiviteter, t.ex. det årliga stick- och täljgillet. Även
detta problem kan vändas till något positivt, eftersom det öppnar för att slöjdaktiviteter
anordnas på fler platser över hela ön. GLH har t.ex. tidigare haft samarbete med
museigården Petes på södra Gotland och de är fortfarande positiva till att ha slöjdaktiviteter
där.
Lokaler för biblioteket och samlingarna
GLH har under åren samlat på sig ett värdefullt bibliotek med böcker om slöjd. Dessutom har
föreningen inventerat och samlat gotländsk slöjd. Förutom att samlingarna behöver korrekt
vård och förvaring är det viktigt att de är tillgängliga för allmänheten. Det finns utrymme för
GLHs samlingar på Konstmuseet men kanske vore det bättre om dessa fanns tillsammans
med museets samlingar i det nya magasinet? Diskussioner pågår om detta med GM.
Biblioteket bör finnas på Konstmuseet så att det är tillgängligt för hemslöjdskonsulenterna i
deras arbete.

3. Tänkbara effekter om GLH flyttar till Konstmuseet
Vilka tänkbara positiva och negativa effekter kan uppstå om GLH flyttar till Konstmuseet?
Här följer en kortfattad utvärdering kring tillgänglighet för besökare, exponeringsmöjligheter
för utställningar, försäljning och marknadsföring. Även tänkbara synergieffekter och
möjligheter för nya samarbeten, effekter för konsulenterna och främjandeuppdraget, samt
konsekvenser för GLHs medlemmar tas upp.
3 a) Tillgänglighet för besökare
Positivt: Bättre tillgänglighet för handikappade inne i Konstmuseet. Bättre öppettider,
eftersom Konstmuseet har öppet på helger och under sommaren. Mer centralt och relativt
nära till bussar. Fler besökare. Mer spontana besök från dem som ändå rör sig i Visby, t.ex.
turister.
Negativt: Inträde. Kan medlemmar i hemslöjdsföreningen gå in gratis eller till reducerat pris?
Medlemmar kommer kanske att uppleva att det blir mer otillgängligt att besöka
konsulenterna, biblioteket eller samlingarna. Krångligt att parkera, särskilt för handikappade.
Konstmuseet ligger visserligen närmare bussförbindelser än vad Langska huset gör, men
många upplever det ändå som långt att gå. Det vore önskvärt att ha en lokal ännu närmare
busstationen.
3 b) Exponeringsmöjligheter för utställningar
Positivt: Konstmuseet har fler besökare, varav många inte skulle ha åkt till Langska huset.
Alltså möjligt att nå ut till ny publik. Då blir det mer attraktivt för slöjdare och
konsthantverkare att medverka i utställningar. Bättre möjlighet till försäljning av utställares
produkter i konstmuseets butik (Konstmuseet planerar utökad försäljning efter ombyggnad
av entrén).
Negativt: Risk för att Hemslöjden förlorar sin identitet, att slöjden försvinner i mängden och
blir otydlig. Om GLH flyttar till Konstmuseet kanske man bör iordningställa en liten,
permanent utställning så att slöjden alltid är representerad i någon form.
3 c) Produktförsäljning
Det är många år sedan GLH slutade att driva hemslöjdsaffär, så detta är inte någon aktuell
fråga.
3 d+e) Gemensam marknadsföring och publikarbete, tänkbara synergieffekter och
möjligheter för nya samarbeten
Om GLH flyttar till Konstmuseet kommer man givetvis att samarbeta kring marknadsföring
och publikarbete. Det kommer att vara en stor fördel att samarbeta kring ett gemensamt
program istället för att som nu på sätt och vis konkurrera om medieutrymmet och
besökarna. Det finns många områden som är möjliga att samarbeta kring och som skulle
gynna både GLH och GM, exempelvis att utveckla gemensam barnverksamhet, att göra
utställningar med grund i båda enheternas samlingar, att dra nytta av varandras kontaktnät,
kunskaper och erfarenheter, att genomföra internationella och interkulturella projekt, en
gemensam utveckling av kursverksamhet och kunskapsuppbyggnad, att utveckla slöjden som
forskningsfält.

Gotlands läns hemslöjdsförening och Gotlands Museum gjorde en gemensam
projektansökan för utvecklingsbidrag till Kulturrådet, Vision för kulturarv, slöjd och
samtidskonst, i syfte att arbeta fram en långsiktig strategi för samverkan mellan GLH och
GM. l ansökan formulerades följande mål:
•
•
•
•

att skapa en kulturmötesplats i centrala Visby för att utveckla en regional plattform för slöjd,
samtidskonst, konsthantverk och design,
ött utveckla verksamheterna: Länshemslöjden, Konstmuseet och Gotlands Museums samlingar för att
tillsammans möta nya behov och öka tillgängligheten,
att gemensamt utveckla ett mobilt arbetssätt för att nå ut till hela Gotland, samt
ött nå nya målgrupper i mötet mellan samtidskonst och kulturarv.

Kulturrådet beviljade tyvärr inte pengar till projektet men arbetet var ändå inte förgäves
eftersom det kom fram många bra exempel på hur GLH och GM kan samverka.
Förhoppningsvis kommer ändå delar av visionen vara möjliga att genomföra inom det
ordinarie arbetet.
3 f) Effekter för konsulenterna och främjandeuppdraget
Konsulenternas uppdrag är i korthet: 1) att regionalt tillgängliggöra kulturområdet slöjd, 2)
ött vara en drivande och utvecklande resurs inom sitt område, samt 3) ött samordna,
förmedla och bygga kunskap. Konsulenterna ska prioritera verksamhet för barn och unga,
samt främja slöjd och konsthantverk som näring, l avsnitt 2 har det framkommit att en flytt
till Konstmuseet sannolikt kommer att underlätta arbetet med dessa målgrupper. Dessutom
förbättras tillgängligheten för allmänheten på Konstmuseet. Dock bör man också utveckla
ett mobilt arbetssätt för att nå dem som av olika anledningar inte har möjlighet att ta sig till
centrala Visby. Detta kan med fördel göras i samarbete med GM och detsamma gäller det
tredje uppdraget om kunskapsuppbyggnad.
För att kunna vara en drivande och utvecklande resurs krävs dels att konsulenterna får
tillgång till kompetensutveckling inom sitt område, men det är också viktigt att få input från
andra, liknande områden. Om hemslöjdskonsulenterna flyttar till Konstmuseet kan de
etablera och utveckla ett nära samarbete med GMs båda kulturkonsulenter
(konstkonsulenten och kulturarvskonsulenten), viket skulle stärka alla konsulenters roll och
öka kvaliteten på främjandearbetet. Att flytta slöjden till Konstmuseet passar också väl in i
den vision om en gemensam gotländsk kulturhamn som skissats upp av RFKU (Regionalt
Forum för Kulturutveckling, där konsulenterna ingår).
Vad gäller konsulenternas arbetsmiljö så finns det flera fördelar med att flytta till
Konstmuseet, l och med att konsulenterna kommer till en större arbetsplats så blir utbytet
större, både socialt och kunskapsmässigt. Konsulenterna får mindre ansvar för tillsyn och
skötsel av lokalerna och kan fokusera mer på verksamhet. Lokalerna på Konstmuseet är
också bättre anpassade till kontorsarbete. Langska huset är visserligen vackert och mysigt
men kallt och dragigt om vintern.
3 g) Konsekvenser för medlemmarna i GLH
När det gäller hemslöjdskonsulenternas arbete finns många fördelar och samordningsvinster
med att flytta verksamheten till Konstmuseet. Men det är inte lika självklart att GLHs

medlemmar kommer att känna sig hemma där. Langska huset är, som tidigare nämnts, ett
vackert och omtyckt hus och det finns inte samma möjligheter till trivselaktiviteter på
Konstmuseet. Det finns också en risk att GLHs medlemmar upplever att avståndet blir större
till konsulenterna och att slöjden marginaliseras i en större organisation. Å andra sidan finns
det inget som hindrar att de aktiviteter som traditionellt har arrangerats på Langska huset
istället arrangeras på bibliotek, bygdegårdar eller hembygdsgårdar. En flytt till Konstmuseet
kan därmed innebära att GLH får ökad lokal aktivitet. Om dessutom konsulenterna får mer
tid till uppsökande verksamhet kan de aktivt stötta föreningens lokala verksamhet.
Om samverkansarbetet ska bli lyckat för alla inblandade måste GLHs medlemmar göras
delaktiga i processen och känna att de också gynnas av samarbetet. Det är viktigt att frågan
om föreningslokal kan lösas på ett tillfredsställande sätt. GLH arbetar nu vidare internt med
frågan fram till den 16 september, då ett beslut ska fattas av styrelsen.
Rapporten har skrivits avAnso Norling, länshemslöjdskonsulent.

Visby

Jarbro Hejdenberg Ronsten
Ordförande Gotlands läns hemslöjdsförening

Bilaga 1: Lokalbehov Hemslöjden
Utställningslokal
Vi behöver egna montrar om minst 4 kvm för att kontinuerligt kunna visa slöjd och
konsthantverk samt lämplig kringyta med plats för t.ex. informationsmaterial till
besökare.
Därutöver önskas del i befintliga utställningslokaler för tillfälliga utställningar, som
bokas i förväg så att det passar in i museets utställningsschema. Totalt ca 10 kvm.
Föreläsningssal/möteslokal
Vi behöver ingen egen utan det räcker om vi kan boka in oss i befintliga lokaler vid
behov. Överenskommelse behövs om bokningsmöjligheter, tillgänglighet,
framförhållning etc.
Arbetsplatser
Kontorsarbetsplats för 4-5 personer samt plats för vårt bibliotek. Totalt ca 55 kvm.
Personalutrymme för 4-5 personer
Vi behöver inga egna personalutrymmen utan delar gärna med museets personal.
Samlingar
Vi behöver 10 kvm förråd för våra samlingar. Detta är mycket lågt räknat. Vi har
specialgjorda visningsskåp för delar av våra samlingar som är lämpliga att ha i den
gemensamma utställningslokalen. Det vore lämpligt att ha studiemöjligheter/läsplats
i omedelbar närhet till samlingarna.
Verkstäder/lokal för kursverksamhet och slöjdgrupper
Vi behöver 60 kvm golvyta för kurslokal plus 20 kvm förråd i anslutning till denna (för
material och verktyg). Det ska finnas vatten i lokalen och golvet måste tåla att bli vått
vid t.ex. tovning. Plats för svarv, bandsåg och pelarborrmaskin. Gärna tillgång till
utrymme utomhus där vi kan förvara färskt virke.
Beroende på vår framtida verksamhet kan det behövas förvaringsplats för t ex
vävstolar.

Nuvarande lokalkostnader (2011)
Lokalhyra
136 692
El
65000
Snöröjning ca
600C
Brandsäkerhet
60C
Telefon
17800
Internet
5200
6000
Sophämtning
Städning
500C
Totalt

Lokalbehov (kvm)
Utställning
Arbetsplatser
Samlingar
Kurslokal
Förråd
Totalt

1C
55
10
60
20
155

242 292
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Bilaga 2: SWOT angående samlokalisering GLH och GM
Representanter från Hemslöjden och Gotlands museum genomförde 121213 en SWOTanalys angående samlokalisering, enligt uppdrag från KFF. Utgångspunkten för diskussionen
var att hemslöjdsföreningen och konsulenterna flyttar in på Konstmuseet och att föreningen
fortsätter att vara huvudman för konsulentverksamheten. Deltagare var Helena Wottle,
Anso Norling, Birgitta Nygren, Frode Falkenhaug, Lena Ideström, Lars Sjösvärd, Jenny
Westfält, Angelica Blomhage, Armin Scholler samt Agneta Gazelius.
Styrkor (internt) och möjligheter (externt)
Hemslöjdsföreningen behåller lokal förankring, föreningen har snabba/enkla beslutsvägar.
Samtidigt kan man samarbeta med Gotlands museum i större, långsiktiga projekt (regionalt,
nationellt, internationellt). Möjlighet att vara länk mellan institution och gräsrötter.
Hemslöjden får fler och nya besökare till utställningar och arrangemang. Möjlighet att
samarbeta kring regelbundna aktiviteter för barn o unga. Möjlighet till aktiviteter i andra
lokaler som hör till Gotlands museum, t.ex. museigårdarna eller museets nya lokaler för
samlingarna. Vinster med gemensamt program och marknadsföring av detta.
Hemslöjden får bättre tillgänglighet i ett handikappanpassat hus och bättre öppettider.
Centralt läge i innerstan dit alla hittar - mer attraktivt för både besökare och utställare
(Konstmuseet hade ca 5700 besökare 2011). Skolklasser besöker museet regelbundet.
Konsulenterna får fler kollegor och kan fokusera mer på verksamhet (mindre
fastighetsskötsel). Tillgång till mer kompetens och möjlighet att lära av varandra.
Konst och konsthantverk ligger nära varandra och vinner på att samarbeta. Möjlighet att
skapa gemensam plattform för slöjd, konst, konsthantverk och design. Lättare att
marknadsföra yrkesverksamma, möjlighet för dem att sälja alster i museibutiker. Tydligare
mot beslutsfattare.

Svagheter (internt) och hot (externt)
Entréavgift på museet samt svårigheter med parkering kan ge sämre tillgänglighet för vissa
grupper, t.ex. problem för föreningsaktiva som ska hämta/lämna saker.
Hemslöjdsföreningens medlemmar känner sig inte hemma på konstmuseet och kommer inte
dit.
Även personalen får svårt med parkering och det blir krångligare att hämta och lämna saker
som används i verksamheten.
Hemslöjden upplever att de försvinner in i en större organisation. Det kan skapa otydlighet
utåt. Det blir mindre ytor och mindre frihet, större behov av långsiktig planering för att
kunna dela lokaler.
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Gotland går miste om Langska huset som kulturmötesplats. Ett vackert kulturhus med textil
historia och bra läge för bilburna landsbygdsbor.
Hemslöjden har osäker ekonomi. Minskade anslag är ett hot mot verksamheten, vilket gör
det svårt att planera för framtiden (gäller även på Langska huset).
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till förtroendevalda
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l.

Sammanfattande bedömning och
rekommendationer

På uppdrag av Region Gotlands förtroendevalda revisorer har PwC gjort en
granskning avseende Regionens lönerutin. Granskningen har dels omfattat en
kartläggning av lönerutinen i regionen med genomgång av vilka kontroller som
görs, dels en registeranalys av poster i lönesystemet med tillhörande
uppföljning/verifiering. Följande revisionsfråga ska besvaras:
"Är regionstyrelsens och nämndernas interna kontroll avseende rapportering av
löner och ersättningar tillräcklig?"
Utifrån revisionsfrågan har två kontrollmål formulerats:
•

Lönehanteringen är säker och tillförlitlig

•

Uppgifterna i löneredovisningen är aktuella, fullständiga och rättvisande

Efter genomförd granskning gör vi bedömningen att regionstyrelsens och
nämndernas interna kontroll avseende rapportering och ersättning inte är helt
tillräcklig. Bedömningen bygger på en helhetsbedömning av de rutinbeskrivningar
som finns samt resultatet av registeranalysen och den verifiering som genomförts.
Vi bedömer att lönehanteringen inte fullt ut är säker och tillförlitlig då det saknas
tydliga riktlinjer av vilka det framgår vilka kontroller som ansvariga chefer ska göra
för att säkerställa att avvikelserapporter attesteras i tid och att medarbetare
registrerar avvikelser i tid. Vi bedömer dock att uppgifterna i
lönesystemet/löneredovisningen i allt väsentligt är aktuella, fullständiga och
rättvisande. Inom ramen för denna granskning har däremot inte ingått att bedöma
substansen i de avvikelser som medarbetarna rapporterar in i lönesystemet.
I vår granskning har vi noterat vissa förbättringsområden. I dagsläget finns ett
flertal manualer över hur chefer kan kontrollera och se över olika uppgifter för sina
anställda i lönesystemet. Dessa är likväl endast beskrivningar och inga riktlinjer
eller rutinbeskrivningar för när och hur ansvariga chefer bör kontrollera olika
uppgifter i lönesystemet för att säkerställa en korrekt rapportering. Det har även
framkommit att ansvariga chefer inte attesterar avvikelserapporter i tid, vilket leder
till att löneskulder och lönefordringar till medarbetare uppstår. Vidare finns det
risker i att chefer inte kontrollerar och attesterar sina medarbetares frånvaro,
eventuell flex- och övertid samt godkänner ledighetsansökan, då löner betalas ut
utan avdrag för exempelvis frånvaro.
I dagsläget ställs inga krav på att närmsta chef ska genomföra efterkontroll av
lönelistor, dvs. kontrollera att rätt ersättning har betalats ut till rätt medarbetare.
Istället gör lönekontoret löpande avstämningar mellan lönesystemet och
ekonomisystemet, dvs. kontroll sker mellan huvudboken och utbetalda löner.
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Semesterdagar, lönekonteringar etc. kontrolleras övergripande av lönekontoret,
som även alltid upplyser chefer om orimliga värden skulle uppstå.
I det lönesystem och de försystem som används i Regionen finns möjlighet att göra
diverse kontroller samt begränsningar, både i tid och till befattning, vilket bör
användas på ett effektivt sätt. Bl.a. finns möjlighet att tidsbegränsa anställningar
och således utbetalningar i systemet. I dagsläget görs detta för samtliga
medarbetare som inte är tillsvidareanställda samt för förtroendevalda.
De avstämningsrutiner- och kontroller som utförs av Regionens lönecontroller
mellan lönesystemet och ekonomisystemet bedöms som tillräckliga. Denna
kontrollerar bokföringsfiler från lönesystemet till ekonomisystemet samt
kontrollerar samtliga verksamheter, objekt, ansvar etc. för att säkerställa att
samtliga lönetransaktioner är bokförda korrekt. Lönecontrollern säkerställer alltid
att debet och kredit överensstämmer samt kontrollerar orimliga brutto- och
nettolöner och löneskulder. Nettolönelistor för samtliga anställda som går ut till
bank för utbetalning kontrolleras alltid för orimliga värden.
Den rutin som tillämpas vid lönerevision bedöms som mindre tillräcklig. Vid
lönerevision tar systemförvaltarna fram ett förhandlingsunderlag från HR-Plus som
skickas till HR-konsulterna för kontroll. Därefter är det tänkt att
förhandlingsunderlaget ska skickas till respektive chef som fyller i sina
lönerevisioner. I dagsläget är denna process inte fullt ut tillämpad utan chefer
skickar i stor utsträckning in sina uppgifter till HR-konsulterna som därefter
registrerar uppgifterna in i HR-Plus.
I syfte att stärka den interna kontrollen inom löneområdet bör regionstyrelsen och
nämnderna:
•

Utveckla arbetet med risk- och väsentlighetsanalyser så att risker kopplade
till lönehantering fångas upp och hanteras inom ramen för det pågående
arbetet med intern kontroll.

•

Utforma riktlinjer och rutinbeskrivningar som tydliggör vilket ansvar som
åligger löneassistenter vid lönekontoret respektive ansvariga chefer ute i
verksamheterna. Dessa bör ange kontrollmoment som ska utföras vid olika
tidpunkter av löneassistenter respektive ansvariga chefer för att bl.a.
säkerställa att chefer attesterar lönekörningar.

•

Ta fram ett samlat dokument av vilket det framgår vilka väsentliga
kontrollmoment som finns inbyggda i lönesystemet och vilka kontroller som
sker vid lönekontoret respektive ansvarig chef ska göra.

•

Utifrån den lathund som löneassistenterna i dagsläget använder, utveckla
och utarbeta en internkontrollplan med kontrollmoment som både
löneassistenter och ansvariga chefer löpande ska utföra före respektive efter
löneutbetalning.

•

Nyttja de möjligheter till kontroll och begränsningar som lönesystemet
tillåter. Vid lönerevision, säkerställa att en genomgång av nya löner sker av
ansvarig chef för att inte felaktiga löner registreras i lönesystemet.
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2.

Inledning

2.1.

Bakgrund och syfte

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland har PwC genomfört
en granskning av den interna kontrollen avseende löner och ersättning inklusive
arvoden till förtroendevalda.
Personalkostnaderna utgör en stor del av regionens externa kostnader.
Redovisningsrevisionella insatser styrs av risk och väsentlighet, dvs. väsentligheten
är hög. Det finns också risker förknippade med lönehanteringen. I den centrala
hanteringen kan det finnas risk för att registerhållningen och hanteringen av
lönesystemet i övrigt, inte alltid fungerar som avsett. I den mån lönehanteringen
har decentraliserats finns ökad risk för att lönerapporteringen och arbetsledarnas
kontroll av löneunderlagen inte fungerar tillfredsställande. Detta eftersom det kan
uppstå svårigheter att i alla delar upprätthålla kompetens och enhetlighet i
kontrollen.
Det är nämnderna som ansvarar för den interna kontrollen inom sitt
verksamhetsområde, både till utformning och till utförande. Nämnderna ska
således utforma anvisningar för den egna interna kontrollens organisation,
utformning och funktion. Regionstyrelsen har till uppgift att främja den interna
kontrollen. Viktigt är att den interna kontrollen utformas utifrån ett för alla
nämnder gemensamt synsätt.
Granskningen har syftat till att bedöma om Regionstyrelsens och
nämndernas interna kontroll avseende rapportering av löner och
ersättningar är tillräcklig.
Exempel på analyser som genomförts är:
• Analys av orimliga värden avseende månadslöner, timlöner etc.
• Identifiering av möjliga dubbelregistreringar
• Fördelning och analys per olika lönearter (ob, övertid, jour- och beredskap)
• Identifiering av personal med avvikande ålder, avvikande perioddatum etc.
• Analys av kostnadsersättning (bilersättning, utlägg etc.)
• Analys av avvikande källskatt

2.2.

Revisionsfråga och kontrollmål

Revisionsfråga som ska besvaras är om:
Regionstyrelsens och nämndernas interna kontroll avseende rapportering av löner
och ersättningar är tillräcklig?
För att besvara revisionsfrågan har två kontrollmål utarbetats:
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• Lönehanteringen är säker och tillförlitlig
• Uppgifterna i löneredovisningen är aktuella, fullständiga och rättvisande

2.3.

Avgränsning och revisionsmetod

Granskningen har omfattat samtliga nämnder och regionstyrelsen.
Registeranalysen baseras på uppgifter för perioden 2011-05-31 - 2012-06 -01.
Granskningen har skett utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv där
ovanstående kontrollmål valts ut. Utifrån dessa kontrollmål har bedömning skett av
dels befintliga regler och rutiner, dels förvaltningens egna kontrollaktiviteter.
Utdrag ur lönesystemet har bearbetats genom s.k. registeranalys. Uppföljning och
verifiering av identifierade avvikelser och orimliga värden har skett.
Rapporten har varit föremål för faktaavstämning.
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Lönehanteringen/'-processen
3.1.

Personal- och lönesystem samt för system

Regionens personalsystem heter IFS HR och har använts sedan 2003.1 detta
system lagras all information kring Regionens anställda, så som anställningsvillkor,
personuppgifter, skatteuppgifter etc. Till IFS finns dels ett lönesystem integrerat,
Bluegarden HR-Plus samt försystemen:
• Medvind och
• ProCapita.
Vidare finns koppling till KIR (riks), ett datalager samt en metakatalog.
Lönesystemet HR-Plus integrerat med regionens ekonomisystem och togs i bruk i
maj 2011. KIR (riks) är ett försystem som automatiskt hämtar uppgifter från
Skatteverket. Systemet uppdaterar IFS löpande med dessa uppgifter. Regionen har
använt sig av KIR sedan maj 2012. Datalager är ett försystem för statistisk och
rapporter. I Metakatalogen, som togs i bruk 2004, genereras e-postkonton och
behörigheter för regionens medarbetare. Systemet infördes som ett led i den LEANprocess regionen genomfört inom personal- och lönehantering. Behörighet
genereras och stäms av mot "Eken" automatiskt med hjälp av de uppgifter som
finns i IFS (dvs. anställningsvillkor, personuppgifter etc.). Det är exempelvis
automatiska kontroller av att läkare och vårdmedarbetare har legitimation, samt att
de verkligen är anställda av regionen. Försystemet styr således vem som erhåller
tillgång till journaluppgifter m.m.
Regionen tillämpar självservice för awikelserapportering in till personal- och
lönesystemet. För de som går på schema används självservicemodulen Medvind. De
avvikelseuppgifter som registreras i Medvind flyttas per automatik till IFS. Det är i
IFS som attest av avvikelserapporterna sker. För tillsvidareanställda och övriga
personalkategorier sker avvikelserapportering samt attest i IFS. Manuella löner
genereras för exempelvis förtroendevalda, familjehem, uppdragstagare m.fl. Dessa
uppgifter registreras direkt i HR-Plus av löneassistenter när attesterade underlag
inkommer.
I ProCapita återfinns regionens dagmammor. ProCapita är ett debiteringssystem
som hämtar awikelseuppgifter från HR-Plus och därefter beräknar ersättningsnivå.
När detta skett skickas informationen tillbaka till HR-Plus där lönekörning sker.
När lönerna är klara skickas två filer till ekonomisystemet, en bokföringsfil och en
lönefil. Lönefilen innehåller samtliga lönespecifikationer för Regionens anställda.

3.2.

Organisation och antal anställda

Regionen har en central löneadministration som är en enhet inom
Serviceförvaltningen och består av tre roller:
• Systemförvaltare
• Löneadministratörer
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• Lönecontroller, ekonomiassistenter
Den centrala löneadministrationen består av 28 personer, eller 27,75 tjänster och
leds av chefen för Serviceförvaltningen. Lönekontoret sköter allt inom lön, såsom
uppläggning av nyanställda, borttagande av medarbetare som slutat samt rättning
av eventuella fel, och fungerar även som en stödfunktion för cheferna ute i
verksamheten. Själva awikelserapporteringen är, som nämnts ovan,
decentraliserad till respektive medarbetare och det är respektive chef som följer upp
awikelserapporteringen. Vissa chefer vid förvaltningarna har en controller som
stöd för uppföljning av personalbudget.
Inom Regionen finns det per augusti 2012 ca 5600 tillsvidareanställda och ca 8000
löner betalas ut varje månad. Utav dessa 8000 löner generas ca 3500 från Medvind.
I Medvind rapporterar samtliga medarbetare in sina avvikelser.

3.3.

Behörigheter, uppläggning av nyanställda
samt registervård

Vid nyanställning upprättar chef ett anställningsunderlag som består av två delar.
Underlaget består dels av personuppgifter, arbetsuppgifter, lön etc. och är dels en
behörighetsblankett. Båda delarna fylls i av chef, skrivs under och skickas till
lönekontoret. Lönekontoret lägger då upp en grundbehörighet i lönesystemet kallad
"Tidrapportör", vilket medför att medarbetaren får behörighet till
awikelserapportering i systemet. Vid upplägg av behörighet erhåller lönekontoret
och IT-systemförvaltaren ett anställningsavtal och en blankett av vilken de
behörigheter som den anställde ska ha framgår. Underlagen är undertecknade av
ansvarig chef. Motsvarande rutin finns även vid avslut av tjänst. Om en
medarbetare har varit tjänstledig 100 procenten under en längre period än 6
månader (d.v.s. ej verksam i systemet) längre än sex månader uppstår en
automatisk spärr i systemet.
Det finns möjlighet att tidsbegränsa anställningar och således utbetalningar i
systemet. Detta görs inte för tillsvidareanställda, utan för övriga medarbetare. För
de förtroendevalda är tidsbegränsningen satt per mandatperiod. Om förtroendevald
blir omvald förlängs behörigheten.
Vid lönerevision tar systemförvaltarna fram ett förhandlingsunderlag (uppgifter om
facktillhörighet etc.) från HR-Plus. Underlaget skickas för kontroll till HRkonsulterna. Därefter är tanken att förhandlingsunderlaget ska skickas till
respektive chef som fyller i sina lönerevisioner. I dagsläget är denna process inte
fullt ut tillämpad utan chefer skickar i stor utsträckning in sina uppgifter till HRkonsulterna som därefter transkriberar uppgifterna in i HR-Plus. Tidigare skedde
inläggning av lönerevision direkt i IFS.
När förhandlingarna är klara och godkända av personaldirektören läses samtliga
lönerevisioner in i HR-Plus och systemet uppdateras automatiskt med nya löner.
Om lönerevision skulle ske löpande under året, till exempel vid beslut om
lönetillägg etc. måste beslut fattas av förvaltningschef. Detta medför även att en
uppdatering av anställningsavtalet måste ske. Vid lönetillägg måste tidsbegränsning
anges, annars lägger inte lönekontoret inte in uppgifterna.
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Inom regionen finns det bara en s.k. superanvändare som har fullständig
behörighet i samtliga personal- och lönesystem och det är systemförvaltaren.

3.4.

Styrande och stödjande dokument

Rutinbeskrivningar av vilka det framgår hur registrering av nyanställd, avslut av
anställd m.m. finns i form av sk "popup"-menyer i lönesystemet.
Som stöd för attesterande/ansvariga chefer finns olika lathundar tillgängliga via
"Chefsportalen". Samtliga manualer är beskrivningar över hur olika uppgifter och
rapporter kan tas fram ur lönesystemet och beskriver hur olika information kan tas
fram kring den anställde. Däremot framgår inte vilka kontroller som ska göras
innan attest.
Information om vilka kontroller som ansvarig chef bör göra innan och efter
lönekörning får denne i samband med särskild utbildning när de får behörighet att
attestera i lönesystemet. Vi har inom ramen för denna granskning inte tagit dela v
någon skriftlig dokumentation kring vilka kontroller som ska göras.
Medarbetaren får utbildning av hur avvikelserapportering m.m. ska göras i
självservicesystemet av chef eller medarbetare vid förvaltningen. Lönekontoret
svarar på frågor och stöttar vid behov via telefonsupport som är öppen dagligen.

3.5.

Löpande registrering och kontroll

Regionen har anlitat företaget Previa för hantering av medarbetarnas sjukanmälan.
När en medarbetare blir sjuk ringer denne in till Previa, ansvarig chef får
automatiskt ett mail och sms. Om en medarbetare har varit sjuk mer än tre dagar
kontaktar Previa vederbörande för avstämning och eventuell rekommendation om
att uppsöka vårdinrättning. När person är frisk igen sker friskanmälan till Previa via
telefon, även här erhåller ansvarig chef sms och mail. Frånvaron som registreras av
Previa är inte kopplad till regionens lönesystem, men ger via sms och mail tydlig
information till chefer om frånvaro. I samband med upphandling, från och med i
januari 2013 har sms-funktionen försvunnit. I övrigt fungerar rutinen på samma
sätt.
Det är respektive ansvarig chef som ansvarar för att kontrollera sina medarbetares
frånvaro, tillägg, eventuell flex- och övertid samt godkänna ledighetsansökan.
Vidare är det varje chefs ansvar att varje månad attestera sina medarbetares
avvikelserapporter. Om attest inte sker kommer lön att betalas ut utan avdrag för
eventuell frånvaro.
I vår granskning har framkommit att det förekommer att attest av tidrapporter inte
sker i tid innan löneutbetalning, vilket i sin tur kan medföra att löneskulder och
lönefordringar till medarbetare. Lönekontoret kontrollerar inför varje lönekörning
att attest utförts och skickar påminnelser till chefer. Dessutom händer det att
löneassistenter går in och rättar upp icke attesterade uppgifter inom lönekörningen.
Flextid stäms av centralt på lönekontoret varje månad (varannan för läkare). Om en
person har negativ flextid görs ett automatiskt tjänstledighetsavdrag (löneavdrag),
enligt flexavtal, i IFS.
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När det gäller manuella löneutbetalningar finns det en specifikt utformad blankett
som ska fyllas i, exempelvis för timanställda. Blanketten skall attesteras av chef och
skickas via post till lönekontoret.
Reseräkningar registreras i IFS och kontrolleras och attesteras av chef. Orimlig
milersättning kontrolleras alltid av löneassistenterna. Traktamente genereras
automatiskt ut efter den tid som anges i systemet (exempelvis hel- eller
halvdagstraktamente). Vid eventuella utlägg ska kvitto gå till chefen för
godkännanden och därefter till lönekontoret för arkivering. Registrering av utlägg
sker i IFS. På Regionens intränat finns en tydlig lathund för hur medarbetare ska gå
tillväga avseende reseersättning.
Vid lönetillägg krävs attest/godkännande av förvaltningschef och lönetillägget
måste vara tidsbestämt, annars lägger lönekontoret inte upp tillägget i systemet.
Varje månad kontrollerar löneassistenterna personer med lönetillägg. Vidare håller
lönekontoret på att utarbeta en internkontrollplan med kontrollfrågor som
löneassistenterna löpande ska ställa i systemet. Det kan exempelvis handla om
orimliga månadslöner etc. I dagsläget finns det en lathund med frågor som
löneassistenterna ska gå igenom varje månad.
Det ställs inga krav på att närmsta chef ska genomföra efterkontroll av lönelistor,
dvs. kontroll av att rätt ersättning har betalats ut till rätt medarbetare. Lönekontoret
gör dock löpande avstämningar mellan lönesystemet och ekonomisystemet, dvs.
kontroll sker mellan huvudboken och utbetalda löner. Semesterdagar,
lönekonteringar etc. kontrolleras övergripande av lönekontoret, som även alltid
upplyser chefer om orimliga värden skulle uppstå. När det gäller kontering av löner
finns ett antal förprogrammerade ansvarskoder i HR-Plus, som är de enda koder
som lön kan skapas på. Vidare gör lönekontoret löpande kontroller av exempelvis
ackumulatorer.

3.6,

Avstämningsrutin lönesystem och
ekonomisystem

Kontroll av bokföringsfiler från lönesystemet ekonomisystemet görs av
lönecontrollern. Denna kontrollerar samtliga verksamheter, objekt, ansvar etc. för
att säkerställa att samtliga lönetransaktioner är bokförda korrekt. Om kontering av
en särskild lönekostnad gjorts på en felaktig ansvarskod, varnar ekonomisystemet
att denna fil inte lästs in korrekt. I detta fall rättar lönecontrollern felet (se ovan om
förprogrammerade ansvarskoder). Därutöver sker alltid kontroll av att debet och
kredit överensstämmer. Kontroller görs även av orimlig brutto- och nettolöner samt
av löneskulderna. Nettolönelistor för samtliga anställda som erhåller betalning
skickas till banken. Innan dessa skickas görs kontroll av orimliga värden.
Vid lönekontoret finns ett antal personer som har behörighet att verkställa
löneutbetalning. Vid utbetalning är två personer involverade, en person som skickar
och attesterar lönefilen medan en annan person attesterar utbetalningsfilen.
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3.7-

Sammanfattande bedömning av
lönehanteringen/'-processen

Vi bedömer att lönehanteringen inte fullt ut är säker och tillförlitlig då det saknas
tydliga riktlinjer/rutinbeskrivningar om vilka kontroller som ansvariga chefer ska
göra för att säkerställa att awikelserapporter attesteras i tid och att medarbetare
registrerar avvikelser i tid.
Vi ser dock positivt på att modulen "Löneförhandling" i portalen används av
ansvariga chefer vid lönerevisionen från och med 2013. Genom detta får ansvarig
chef en helhetsbild över sina medarbetare.
Vi saknar bland annat ett samlat dokument av vilket det framgår vilka väsentliga
kontrollmoment som finns inbyggda i lönesystemet samt vilka kontroller som sker
vid Lönekontoret respektive görs av ansvarig chef vid förvaltningarna.
I vår granskning har framkommit att:
•

Det finns ett antal olika beskrivningar i lönesystemet som beskriver hur
registrering av nyanställda görs, detsamma gäller avvikelserapportering
respektive lönekörning.

•

I lönesystemet finns ett antal inbyggda kontroller så som att signallistor
genereras om det förekommer orimliga belopp eller andra felkodningar i
lönefilen.

•

Vår bedömning är att löneadministratörerna har god kunskap om vilka
kontroller som ska göras vid upplägg av nyanställd, innan lönekörning etc.

•

De kontroller som systemförvaltaren gör innan lönekörning sparas digitalt i
lönesystemet.

•

Respektive löneadministratör tar därefter ut signallistor och kontrollerar
dessa, enligt uppgift innan lönekörning. Då dessa kontroller inte
dokumenteras kan vi inte verifiera detta.

•

Ansvaret för att kontrollera registrerade avvikelser ingår i ansvariga chefers
attestansvar. I de utbildningar som den anställde får när de får behörighet i
självservicesystemet och respektive chef får när de ska börja attestera
avvikelserapportering ingår genomgång av hur avvikelse rapportering ska
göras och vilka kontroller som ska göras.

•

Vi har inte tagit del av underlag som beskriver att det genomförs eller
genomförts några kontroller på central nivå utöver de löpande kontroller
som löneadministratörerna gör respektive attesterande/ansvarig chef gör
som beskrivs ovan. Arbete pågår med att ta fram en internkontrollplan inom
löneområdet.
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Löneredovisningen
Nedan återfinns en sammanfattning av resultatet av genomförd registeranalys
avseende väsentliga områden att följa upp. Vidare redovisas resultatet av vår
verifiering samt en sammanfattande bedömning.

4.1.

Validering av data

Då det förekommer en stor mängd lönearter som styr in på olika konton i
huvudboken är det svårt att få en komplett avstämning av samtliga transaktioner. Vi
har valt att stämma av utbetald nettolön och källskatteskulden för tre perioder för
att på ett rimligt sätt kunna verifiera att vi fått med samtliga transaktioner till rätt
belopp. I nedanstående tabell återfinns resultatet av analysen tillsammans med
lönearterna som angivits för nettolön och källskatt.
Löneart

Nettolön för
period
201108
201112
201203

HB

Löneart

Källskatt för
period

HB

910,911,

201108

-47 588 501

201112
201203

-43 076 781
-41 230 000

999

Q19 Q14

127738556
115156423
114078924

Lönetransaktionsfil
128504610
115786967
114690743
Lönetransaktionsfil
-47 831 644
-43265813
-41 443 248

Differens
766 054
630 544
611 819

Differens
-243143
-189032
-213248

Resultat från dataanalys, verifiering och bedömning
I vår analys har framkommit differens mellan saldo enligt huvudbok och erhållen
data enligt ovan, ca 700 ooo kr per period för nettolön och ca 200 ooo kr per
period för källskatt.
Vi har erhållit förklaringar till dessa differenser. Dels förklaras differenserna av att
vi i vårt material även erhållit transaktioner för Gotlandssjukhemmet - ett externt
företag som inte ingår i granskningen. Dels förklaras det av att vi ej erhållit uppgift
om att löneart 899, som avser skatt när Regionen fakturerar medarbetare för
löneskuld, ska vara med i avstämningen. Den tredje förklaringen är att två personer
erhållit utbetalning på felaktigt person-ID i augusti. Detta har upptäckts och rättats
av regionen. Vi har dessutom tagit del av regionens avstämning för granskade
perioder och kan konstatera att det inte föreligger några differenser, när vi tar
hänsyn till ovanstående omständigheter.
Vi har erhållit förklaringar till dessa avvikelser och vi konstaterar att dessa är
rimliga. Vi gör bedömningen att samtliga transaktioner överförts korrekt från
lönesystemet till bokföringen (huvudboken).
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Avstämning av transaktioner mot personalregister
En jämförelse mellan transaktionsfil och personalregistret har utförts för att
säkerställa att inga transaktioner skapats på anställda som inte finns upplagda i
personalregistret.

Resultat från dataanalys, verifiering och bedömning
Vi noterade ett antal avvikelser, som efter avstämning med lönekontoret visar sig
vara korrekt hanterade. Bland annat noterades två poster som systemkonton bland
transaktionerna (PASUP & SYSTEM). Dessa poster hade dock hade inga belopp i
transaktionsfilen.
Vi har även erhållit förklaring till vad systemkontona avser och vilken funktion de
har. PASUP (personalsupport) och SYSTEM är så kallade ID:n och fungerar som
"broar" mellan försystemet Medvind och lönesystemet IFS.
Ologiska personnummer
En sökning har gjorts efter personnummer med avvikande kontrollsiffra. Efter
genomförd analys har tre personnummer där sista siffran saknas identifierades i
personalregistret. Det finns inga lönetransaktioner för dessa
anställda/personnummer och deras anställningstider har löpt ut.

Resultat från dataanalys, verifiering och bedömning
Vi har begärt in förklaring för de noterade avvikelserna. Förklaringen är att dessa
personnummer felaktigt har lagts in med ett bindestreck i lönesystemet och att den
sista siffran i personnumret därmed inte kommit med. Felet noterades direkt vid
uppläggning och lönekontoret har spärrat personnumren samma dag som de lades
upp. Spärren utförs genom att lönekontoret lägger in ett "till och med
anställningsdatum". När anställningsdatumet passerat går det inte att skapa några
transaktioner på dessa personnummer. Vi bedömer granskade poster korrekt
hanterade.

4.2.
4.2.1.

Analyser
Fördelning av lönearter

Samtliga transaktioner har fördelats och summerats per löneart och per period i en
lönefluktuationsanalys. Sammanställningen visar alla lönearter uppdelat per period
och visar antal transaktioner samt saldot för varje period under
granskningsperioden i en tabell.
Analysen används som underlag för bedömning om lönekostnaderna är rimligt
fördelade under året och om onormala fluktuationer finns som inte är i linje med
vad som är normalt för lönekostnadsfördelningen.
Uppföljning av analysen möjliggör dessutom ett ställningstagande till om det finns
lönearter som använts felaktigt eller om det föreligger skäl att revidera någon
enskild post djupare. Analysen utförs således för att ge en överblick av vilka
lönearter som driver mest kostnader.
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I nedanstående tabell redovisas de tio lönearter där de beloppsmässigt högsta
saldona redovisas under granskningsperioden. Summan är adderad för samtliga
löneperioder.
Löneart beskrivning
01 1 - Ferielön / Månadslön
999 - Nettolön

Summa (kr)
1 797 225 629
1 428621 150

031 - Timlön tolkar Medvind

92 354 504

1 52 -Ob-tid veckoslut

281 - Jour- Beredskapsersättn 1/137

35 441 001
21 772 077
21 212434
19780634

1 1 1 - Avgångsvederlag, månadsskatt

18078592

210 - Semesterersättning

13399171

1 63- Övertid PAN 200%

1 1 443 085

306 - Sjuklön 80 %
205 - Semesterdagstillägg

Resultat från dataanalys, verifiering och bedömning
Utifrån tabellen och bakomliggande fluktuationsanalys av grundmaterialet gör vi
bedömningen att de lönearter som redovisar de högsta lönekostnaderna är rimliga
utifrån förväntat utfall.
Vi har dessutom frågat regionen hur de separerar ferielön från månadslön avseende
löneart 011. Enligt uppgift kopplas lärarnas avtal (Loi) till löneart 011 och då skapas
ferielön. I alla andra fall betalas månadslön ut i löneart 011.
4.2.2.
Analys av orimliga värden för preliminärskatt
Denna analys visar om det preliminärskatteavdrag som gjorts under
granskningsperioden på individnivå är rimligt eller inte. Det är svårt att göra
beräkningen helt korrekt på grund av det stora antalet lönearter som ligger till
grund för beräkningen. Vi har i tabellerna nedan redovisat de enskilt högsta
posterna som har genomgått en fördjupad granskning med avvikande
preliminärskatt som överstiger 60 % respektive preliminärskatt som understiger 20
%. Urvalet har gjorts på summan på källskatten i kombination med bruttosumman.

Resultat från dataanalys, verifiering och bedömning
Resultatet från genomförd analys visar att det förekommer poster med
källskatteavdrag som överstiger 60 % samt understiger 20 %. Avvikelserna ovan
kan bero på att vi i vår lönekörning inte fångar samtliga utbetalningar och betald
källskatt avviker, rättning etc.
Vi har tagit del av och bedömt regionens rutin för inhämtande av skatteuppgifter.
Varje år i november tar lönekontoret ut en lista för samtliga medarbetare och
skickar över den till Skatteverket. Skatteverket går igenom och skickar en
löneskattefil till Regionen - vilken läses in i lönesystemet. Vid årsskiftet tar
lönekontoret åter igen ut en lista för att fånga upp eventuella nyanställningar.
Under året görs ingen löpande kontroll utan det ankommer på respektive
medarbetare att skicka in uppgifter om skatt till lönekontoret.
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Vi bedömer att regionen har en väl fungerande rutin för hantering av personalens
källskatt.

4.2.3.

Avvikande ålder

En genomgång av personalregistret har gjorts av samtliga anställda för Region
Gotland för att identifiera lönetransaktioner för anställda som är yngre än 16 år
eller äldre än 67 år. Transaktioner avseende arvoden har exkluderats i analysen.
Identifierade lönetranskationer kan vara grundade på oriktig
anställningsinformation.
Analysen identifierade totalt l 215 unika personer sammantaget för Region Gotland
med avvikande ålder. Dessa personer har erhållit ersättning om totalt 72 371 881 kr.
vi har slumpmässigt valt ut tio personer för en fördjupad kontroll. I nedanstående
tabell redovisas utvalda poster.
Person

Löneperiod

Löneart Text

Belopp (kr)

A

201106

011

Månadslön

37 666,00

B

201106

011

Månadslön

33150,00

C

201201

011

Månadslön

22 750,00

D

201106

011

Månadslön

21 699,93

E

201106

011

Månadslön

65 000,00

F

201201

011

Månadslön

G

201106

011

Månadslön

17056,00
44 440,00

H

201201

011

Månadslön

9312,00

1

201106

011

Månadslön

21 966,00

J

201201

011

Ferielön

11 221,70

Verifiering och bedömning
För samtliga granskade poster har avstämning skett mot anställningsavtal. Kontroll
har skett mellan anställningstyp, typ av ersättning samt att rätt lön enligt avtal
betalats ut (i förekommande fall med hänsyn tagen till lönerevision). Vi har
kontrollberäknat att lön betalats ut rätt antal dagar. Inga avvikelser har noterats. I
ett fall har en person erhållit uppehållslön, vi har kontrollberäknat att rätt skatt
dragits. I ett fall noterade vi att felaktig lön betalats ut (för lite lön), vilket har
upptäckts och rättats till av Regionen.
Vi bedömer att samtliga granskade poster har hanterats korrekt.

4.2.4.

Översikt av grundlön

För samtliga anställda har den högsta månadslönen under granskningsperioden
fördelats i beloppsintervall (se antal löner uppdelat i beloppsintervall nedan).
Fördelningen visar olika beloppsintervall samt antal månadslöner inom intervallet
och syftar till att skapa en förståelse för populationen samt ge en översikt av
förekommande månadslöner.
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Följande lönearter har extraherats:
Löneart

Löneartsnamn

Antal
utbetalningar

Månadslön

Beloppsintervall
0- 5.000
5.000- 10.000
10.000-15.000
15.000-20.000
20.000- 25.000
25.000-30.000
30.000-35.000
35.000-40.000
40.000-45.000
45.000-50.000
50.000-60.000
60.000-100.000
< 100.000

Antal
anställda
17
113
418

1373
2458
1466
459
160
112
37
59
96
1

Resultat från dataanalys, verifiering och bedömning
Resultatet ovan kan användas för att skapa en förståelse för populationen samt ge
en översikt av förekommande månadslöner för att kunna göra en
rimlighetsbedömning.
Vår bedömning är att fördelningen är rimlig utifrån förväntat utfall (med hänsyn
tagen till verksamhetens karaktär) och gör därmed bedömningen att vidare
verifiering inte är motiverad.

4.2.5.

Å-pris och antal timmar

En analys har genomförts för att identifiera å-priserna avseende timlön och
timantalen under granskningsperioden. Å-priserna och timantalen är baserade på
timlönearter och på en enskild period.

Resultat från dataanalys, verifiering och bedömning
Totalt har 3 057 unika individer erhållit utbetald timlön. Den högsta utbetalda
timlönen under en enskild period är i ooo kronor/timme och den lägsta är 55
kronor/timme. Den person som hade flest antal arbetade timmar under en månad
hade arbetat 284,5 timmar.
Vår bedömning är att fördelningen är rimlig utifrån förväntat utfall (med hänsyn
tagen till verksamhetens karaktär) och gör därmed bedömningen att vidare
verifiering inte är motiverad.

4.2.6.

Avgångsvederlag

Alla transaktioner under granskningsperioden som har koppling till
avgångsvederlag har extraherats och analyserats.
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Samtliga lönearter som använts för extrahering återfinns i tabellen nedan.
Löneart _^^^^^^^^__^^^^^^___
Löneartstext
Avgångsvederlag, engångsskatt
110
Avgångsvederlag, månadsskatt
111

I nedanstående tabell redovisas utvalda poster.
Person

Antal
utbetalningar

A
B
C
D
E

1
1
5
12
9

Totalt utbetalt
belopp (kr)
924 000
900 000
450 000
433 200

359712

Resultat från dataanalys, verifiering och bedömning
Analysen identifierade 127 personer som har erhållit avgångsvederlag till ett
totalbelopp om 18 614 892 kr.
Vi har valt ut de fem personer som erhållit högst total utbetalning av
avgångsvederlag.
Vi har för samtliga poster inhämtat undertecknad överenskommelse mellan
medarbetare och regionen. För samtliga poster har vi stämt av överenskommet
belopp och antal utbetalningar mot faktisk utbetalning. Inga avvikelser har
noterats. Då vår registeranalys endast sträckt sig till i maj 2012 har vi för två poster
noterat att utbetalning skett efter granskad period. Vi har dock kunna verifiera att
belopp och utbetalningstidpunkt varit korrekt även för dessa poster. Vi bedömer att
samtliga granskade poster hanterats korrekt.

4.2.7.

Dubbletter av transaktioner

En analys av lönetransaktionerna har gjorts för att söka efter kombination av
personnummer + löneperiod + belopp + löneart för månadslön (011) som
förekommer mer än en gång under en och samma period. Notera att en dubblett
inte behöver innebära en felaktig registrering.
I nedanstående tabell redovisas utvalda poster.
Person

Antal
Löneart Löneperiod förekomster Belopp (kr)

A

011

201204

14

20 488,27

B

011

201204

7

30 800,00

C

011

201205

5

13650,00

D

011

201204

5

23 440,00

E

011

201203

3

24 281 ,00

F

011

201205

3

25 784,00

G

011

201106

2

23 860,00

H

011

201108

2

15732,00

1

011

201203

2

16 202,50

J

011

201106

2

10750,00
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Resultat från dataanalys, verifiering och bedömning
Totalt har 91 unika personer noterats i analysen. Vi har valt ut de tio personer med
flest antal noterade dubbletter för en fördjupad granskning.
Vid verifieringen kan vi konstatera att sex poster avser omföringar i lönesystemet.
Lönekontoret har för dessa poster ändrat konteringen av en löneutbetalning pga. att
fel ansvar (chef) blivit belastad. För dessa poster har det således inte betalats ut
några dubbletter utan avser endast bokföringsmässiga rättningar. I fyra fall har
personerna två anställningar inom regionen där två olika chefers ansvar ska
belastas med lönekostnader. Personerna har en lön men den fördelas i två lika stora
delar och på två ansvar, därav att det ser ut som dubblett. Personerna med två
utbetalningar har alltså den dubbla lönen.
Vi bedömer att samtliga granskade poster har hanterats korrekt.

4.2.8.

Utbetalt arvode till förtroendevalda

Nedanstående lönearter avser utbetalt styrelsearvode under granskningsperioden.
Löneart
571
577
612
613

Benämning
Sammanträdesarvode
Sammanträdesarvode
Del av årsarvode 3. Förtr.vald
Del av årsarvode 1 . Förtr.vald

Totalt

Belopp (kr)
474 439
3585102
12852
4 345 936
8418329

Alla transaktioner under granskningsperioden som har koppling till styrelsearvode
har sammanställts för berörda personer per belopp och antal utbetalningar. Totalt
har 265 unika personer erhållit arvode.

Resultat från dataanalys, verifiering och bedömning
Vi har begärt in förklaring till skillnaden i utbetalning av arvode mellan löneart 612
och 613. Det är en ren tillfällighet att fördelningen ser ut som den gör. I det förra
lönesystemet användes de olika lönearterna för att kunna särskilja olika nämnders
arvodesutbetalningar. I dag styrs detta via kodsträngen (ansvar) och därmed saknar
lönearten (612 eller 613) i det här fallet betydelse.
Regionens säkerställer att utbetalning till förtroendevalda inte går ut när denne inte
är förtroendevald längre genom att registreraren spärr i lönesystemet. Spärren
innebär att till och med datum läggs in som gäller innevarande mandatperiod.
Vi har stickprovsmässigt kontrollerat utbetalda månadsarvoden till förtroendevalda
mot, vid granskningsperioden, gällande arvodesreglemente. Inga avvikelser
noterades. Vi bedömer således inte att ytterligare verifiering är motiverad.

4.2.9.

Traktamente

Alla transaktioner under granskningsperioden som har koppling till traktamente
har extraherats och presenteras tillsammans med totalbelopp per löneart.
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Samtliga lönearter som använts för extrahering återfinns i nedanstående tabell.
Löneart

Benämning

656

Utlandstraktamente
Traktamente halv
Traktamente hel
Lokalt trakt 6-10 timmar
Lokalt trakt över 1 0 timmar
Nattrakt. 00-06 > 1 tim
Reducering traktamente, kost

661
662
666
667
668
673

Belopp
(kr)
278189
95135
473 430
375 080
25542
19140
-229 243

1 037 273

Totalt

Alla transaktioner under granskningsperioden som har koppling till traktamente
har sammanställts för berörda personer per belopp och antal utbetalningar. Totalt
har 836 unika personer erhållit traktamente.

Verifiering och bedömning
Ingen fördjupad granskning/verifiering har skett då det totala beloppet avseende
traktamente inte bedöms som väsentligt.

4.2.10.

Reser åkning/kostnadsersättning

Alla transaktioner under granskningsperioden som har koppling till reseräkningar
har extraherats och analyserats. En analys har utförts för att identifiera personer
med transaktioner med koppling till detta. Samtliga lönearter som använts för
extrahering återfinns i nedanstående tabell.
Löneart

Benämning

617

Resekostnad taxi, biljetter m. m.
Resekostnad utrikes
Hotell/logi
Ers. hyres- /resekostnad
personal*
Ers resa/bostad (SINK)
Subvent.ers resa/bostad (SINK)

618
619
695

Belopp
(kr)
284 791
10417
97706

1 358 367

24595
19385
700
1 795 261
Totalt
*) Lönearten avser skattepliktig schablonersättning för hyres- och reskostnad.
697

Alla transaktioner under granskningsperioden som har koppling till reseräkningar
har sammanställts för berörda personer per belopp och antal utbetalningar. Totalt
har 461 unika personer erhållit resekostnadsersättning.
Enligt regionens riktlinjer ska kopia på reseräkning och tillhörande originalkvitton
förvaras vid lönekontoret.

Resultat från dataanalys, verifiering och bedömning
Trots att det totala beloppet avseende reseräkning/kostnadsersättning inte bedöms
som väsentligt har ett antal reseräkningar kontrollerats stickprovsvis.
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Underlag till 37 stycken resekostnader (löneart 617) granskats. Vi noterar att trots
att underlag till reseräkningar ska arkiveras vid lönekontoret saknas underlag till
tolv (12) av 37 granskade reseräkningar, vilket inte är tillfredsställande.
4.2.11.
Övertidsersättning kopplat till deltidsanställning
En analys har utförts på transaktioner under granskningsperioden avseende
övertidsersättning för personer med sysselsättningsgrad under 100 %. Samtliga
transaktioner har extraherats och presenteras tillsammans med totalbelopp per
löneart. Notera att en utbetalning av övertidsersättning till person med
sysselsättningsgrad under 100 % inte behöver innebära en felaktig registrering. I
nedanstående tabell presenteras fördelningen av utbetald övertidsersättning till
deltidsanställda.
Antal unika personer

766

Antal
transaktioner

| 5643

Totalbelopp (kr)

|

3 996 649

Resultat från dataanalys, verifiering och bedömning
Ingen fördjupad granskning/verifiering har skett pga. att det totala beloppet
avseende övertid till deltidare inte bedöms som väsentligt.
4.2.12.
Fyllnadslön kopplat till heltidsanställning
En analys har utförts på transaktioner under granskningsperioden avseende
fyllnadslön för personer med sysselsättningsgrad på 100 %. Samtliga transaktioner
har extraherats och presenteras tillsammans med totalbelopp per löneart. Notera
att en utbetalning av fyllnadslön till person med sysselsättningsgrad på 100 % inte
behöver innebära en felaktig registrering. I nedanstående tabell presenteras
fördelningen av utbetald fyllnadslön till heltidsanställda.
Antal unika personer

789

Antal
transaktioner

| 4057

Totalbelopp (kr)

|

1 140058

Resultat från dataanalys, verifiering och bedömning
Ingen fördjupad granskning/verifiering har skett pga. att det totala beloppet
avseende fyllnadslön till heltidare inte bedöms som väsentligt.

4.3.

Sammanfattande bedömning av uppgifterna
i löneredovisningen

Vi bedömer att uppgifterna i lönesystemet/löneredovisningen i allt väsentligt är
aktuella, fullständiga och rättvisande.
Vår bedömning bygger på resultatet av registeranalysen och den verifiering av
transaktioner som framgår ovan.
I vårt urval har vi sett att det finns överensstämmelse mellan lönesystemet och
huvudboken i ekonomisystemet. Vidare har vi sett att efter ytterligare verifiering
och kontroll att källskatt överensstämmer med huvudboken. I de fall vi noterat
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dubbletter har vi erhållit rimliga förklaringar till dessa. Vi har inte heller noterat
några ologiska personnummer eller att utbetalningar gjorts till personer som inte är
anställda i regionen.
Vi noterar att trots att underlag till reseräkningar ska arkiveras vid lönekontoret
saknas underlag till tolv (12) av 37 granskade reseräkningar, vilket inte är
tillfredsställande.
Inom ramen för denna granskning har det däremot inte ingått att bedöma
substansen i de avvikelser som medarbetarna rapporterat in lönesystemet.

2013-04-04

Carin Hultgren
Projektledare/uppdragsledare
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KULTUREN PÅ GOTLAND
Gutland hitti fyrsti maþr þan sum þieluar hit. þa war
gutland so eluist at þet daghum sanc Oc natum war
uppj. En þann maþr quam fyrsti eldi a land Oc siþan
sanc þet aldri

Gutland hittade först den man som hette Tjelvar.
Då var Gutland bundet av mörka makter, så att det
om dagen sjönk och om natten var uppe. Med
denne man kom första elden till landet och sedan
sjönk det aldrig.
Gutasagan, del av Gutalagen, nedtecknat omkring 1350

Gotland är en speciell plats. När du stiger i land på den ö, som Tjelvar enligt legenden räddade från att sjunka
ner i havet, möts du av ett rikt kulturlandskap både med gamla anor och spännande nya innovationer. Med 92
medeltida kyrkor, en stad med ringmur, mängder av fornlämningar och spår från dåtid till nutid är kulturarvet
alltid närvarande och påtagligt. Det inspirerar och lockar många till ön vilket skapar en fantastisk kulturell
kokande gryta där samtid och historia förenas.
Det genuint gotländska är det unika kulturarvet och kulturmiljön vilka skapar en god boendemiljö och den
turism som berikar inte bara Sverige utan hela östersjöområdet.
Det geografiska läget innebär intressanta utmaningar och möjligheter. Det centrala läget i Östersjön har genom
alla tider bidragit till att Gotland byggt upp omfattande internationella kontakter, nätverk och vänorter. Till
Gotlands unika möjligheter hör också de över 800 000 besökare som årligen kommer till ön. Utmaningen ligger
i ö-läget vilket ställer särskilda krav på samarbete och tillgänglighet.
Gotland är en region med ansvar för frågor som berör kommun, region och landsting. Inom
kultursamverkansmodellen skapas därigenom möjligheter till tät dialog med medborgare, besökare av
verksamheterna och kulturaktörer. Kultursamverkansmodellen är därför unik i sin utformning på Gotland.
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KULTURSAMVERKANSMODELLENS SPELREGLER
Kultursamverkansmodellen innebär att regioner och landsting har fått i uppdrag att fördela de statliga medlen
till den regionala kulturverksamheten. Modellen innebär att det fortfarande är regeringen via riksdagen som
sätter nivån för statens regionala kulturmedel. Regeringen pekar dock inte ut vilka institutioner eller
verksamheter pengarna ska gå till. Samverkansmodellen är begränsad till sju områden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Professionell teater-, dans- och musikverksamhet
Regional museiverksamhet
Regional biblioteksverksamhet
Konst- och kulturfrämjande verksamhet
1
Regional enskild arkivverksamhet
Filmkulturell verksamhet
Främjande av hemslöjd

Därutöver har Region Gotland valt att även prioritera området fria professionella kulturskapare och utövare
inom kulturella och kreativa näringar.
På Gotland har kultur- och fritidsnämnden det regionala ansvaret för kultursamverkansmodellen.

2

Kulturplanen ligger till grund för Kulturrådets beslut om de statliga kulturmedel som Region Gotland årligen
erhåller.

1
2

4

Regional enskild arkivverksamhet på Gotland uppbär inte medel ur kultursamverkansmodellen.
Enligt beslut i Regionfullmäktige 2012-11-26 § 153

SÅ HÄR GICK DET TILL – REGIONAL KULTURPLAN 2014-2016

Startskottet för det konkreta arbetet med Region
Gotlands nya kulturplan var Kulturtinget som hölls
i februari. Via dagspress, sociala medier och andra
informationskanaler bjöds medborgarna in till en
heldag med det övergripande temat ”Hur kan
Gotland växa som kulturplats?”. Vid Kulturtinget
fanns representanter för kulturinstitutioner,
företrädare för kulturorganisationer,
studieförbund, kulturkonsulenter, fria
professionella kulturskapare inom kulturella och
kreativa näringar, kulturföreningar, det civila
samhället och allmänt kulturintresserade.
Bland de som deltog på Kulturtinget från
civilsamhället kan räknas fyra studieförbund, tio
kulturföreningar inklusive arrangörsföreningar, två
museer och ett antal från övriga civila
organisationer.
Av de fria professionella kulturskaparna deltog
cirka femton personer som arbetar inom
områdena bildkonst, keramik, reklam,
kulturturism, musik, dataspelsutveckling,
produktion och marknadsföring, journalism samt
film- och tv-produktion.
De idéer och förslag som framkom bearbetades
vidare dagen efter av en mindre grupp bestående
av kulturkonsulenter, institutionschefer, regionråd,
kultur- och fritidsnämnden samt representanter
från ledningskontoret och kultur- och
fritidsförvaltningen.
Under vårens fyra kulturfrukostar har den nya
regionala kulturplanen varit en stående
diskussionspunkt. Kulturfrukostarna är kultur- och
fritidsförvaltningens främsta dialogforum, öppet
för alla kulturintresserade medborgare på ön, såväl
aktör som konsument.
Parallellt med arbetet skedde möten med
kulturinstitutionerna.
Det nybildade regionala forumet för
kulturutveckling (RFKU), som fått en tydligare roll i
arbetet med kultursamverkansmodellen,
sammanträdde regelbundet under hela processen.
Forumet är ett nätverk för samordnad
5

kulturutveckling och utgör en stödfunktion för den
regionala kulturstrategen. RFKUs uppgift i
kulturplanearbetet har varit att bistå med
kulturkompetens.
Civilsamhället på Gotland håller på att definieras i
ett regionövergripande arbete. Den definition
regionen i dagsläget arbetar efter är: alla som
definierar sig som civilsamhälle ingår i det.
Civilsamhället har bland annat genom regionens
föreningsregister fått påminnelse via e-post om att
komma in med remissvar på kulturplanen. Dialog
har skett i den mån organisationerna,
föreningslivet och de ideella krafterna har
medverkat på kulturting och kulturfrukostar samt i
övriga kontakter med kulturkonsulenter och kulturoch fritidsförvaltningen. Syftet med dialogerna har
varit att få en bred förankring och ge inflytande i
arbetet med kulturen på Gotland.
Det professionella kulturlivet definierar Region
Gotland som de aktörer inom kulturområdet som,
endera som näringsidkare inom kulturella och
kreativa områden eller som ”frilansande”
kulturaktör, har relevant högre utbildning eller
motsvarande, har Gotland som bas för sitt boende
och har sin kulturutövning som huvudsaklig
inkomstkälla. Dialog har skett i den mån dessa
aktörer har medverkat på kulturting och
kulturfrukostar samt i övriga kontakter med
kulturkonsulenter och kultur- och
fritidsförvaltningen. Syftet med dialogerna har
varit att fånga upp tendenser, önskemål och behov
samt att tydliggöra regionens politiska
prioriteringar och de förutsättningar som råder,
särskilt vad gäller kultursamverkansmodellen.
Utkast av planen har funnits på regionens hemsida
med möjlighet för alla att lämna remissvar, ett 30tal svar inkom. Även via Facebook har möjlighet till
kommunikation funnits.
En politisk referensgrupp har knutits till arbetet
för att på nära håll följa processen med den
framväxande planen.

AVGRÄNSNINGAR I KULTURPLANEN
3

Regional kulturplan för Region Gotland 2014-2016 ersätter tidigare dokument och är från och med 2014 det
kulturpolitiska verktyg som omfattar all kultur på Gotland och det styrdokument som stakar ut strategin för
den regionala kulturen.
Region Gotland har valt att göra avgränsningen att bygga den regionala kulturplanen för 2014-2016 kring de
regionala kulturinstitutionerna. Dock omfattas även den så kallade primärkommunala kulturverksamheten av
planens visioner. De primärkommunala verksamheterna uppbär inte medel ur kultursamverkansmodellen utan
har andra anslag.
Väl medvetna om alla kulturaktörers stora värde för Gotland har regionen valt ett övergripande förhållningssätt
för kulturplanen, där utrymmet för beskrivning av Gotlands omfattande kulturverksamhet är begränsat enligt
principen ”ingen nämnd ingen glömd”. Tonvikten har legat på att skapa ett lättillgängligt och användarvänligt
dokument.

FOKUSOMRÅDEN 2014-2016
Region Gotland har beslutat att kulturplaneperioden 2014-2016 huvudsakligen ska fokusera på tre
utvecklingsområden:
barns och ungas rätt till kultur
tillgänglighet
samverkan
4

Bakgrunden till denna prioritering ligger i de nationella kulturpolitiska målen och övriga uppdrag från
Kulturrådet samt i de regionala utvecklingsbehoven. Målen omfattar samtliga länsinstitutioner på Gotland. De
följs upp årligen tillsammans med mer verksamhetsspecifika mål, som regleras av beslut i kultur- och
fritidsnämnden, vilket även gäller aspekter såsom kvalitet, konstnärlig förnyelse och jämställdhet.

3

Kulturpolitiskt program 2009 och Regional kulturplan Region Gotland 2011-2013.
Nationella kulturpolitiska mål: 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 ska kulturpolitiken:
• 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.
4
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BARNS OCH UNGAS RÄTT TILL KULTUR
Vision:
”Alla barn och unga på Gotland ges möjlighet att ta del av kulturupplevelser som ger
dem en grund att stå på i sitt identitetsbyggande, sin personlighetsutveckling och sina
möjligheter att uttrycka sig kreativt. Alla barn och unga på Gotland uppmuntras genom
kulturupplevelserna till att utveckla en naturlig nyfikenhet inför konstnärliga uttryck och
för kulturarvet. Den kulturella bildningen ger en grundläggande förståelse och tolerans,
som är grunden i ett demokratiskt samhälle.”

NULÄGE - BARN OCH UNGDOMAR PÅ GOTLAND

FN:s konvention om barns rättigheter ligger som
grund för den del i regionens kulturpolitiska
program som betonar kulturens betydelse för ett
demokratiskt samhälle. Barn och unga på Gotland
är en prioriterad målgrupp i kulturutvecklingsarbetet.
Region Gotland har länge arbetat för att långsiktigt
stärka barns och ungas tillgång till kultur,
synliggöra barn- och ungdomskultur samt förstärka
och sprida föredömliga arbetsformer. Detta arbete
har dels bestått i kulturkonsulenternas,
institutionernas och andra aktörers nätverksarbete
kring barn- och ungdomskultur, dels i arbetet med
att ta fram årliga bokslut för ”Barn- och
ungdomskultur”. Dessa bokslut ger en översiktlig
beskrivning av den omfattande
kulturverksamheten och de samarbeten som görs
för barn och unga. Inom regionen finns ett stort
antal organisationer som aktivt bidrar till ett brett
utbud för barn och unga över hela ön, bland andra
studieförbunden, kulturföreningarna,
filmorganisationer, kulturinstitutionerna,
biblioteken, kulturskolan, museerna, skolväsendet
inklusive Skapande skola och ungdomsgårdarna.
Den stora mångfalden inom barn- och
ungdomskulturen ställer krav på struktur,
sammanhang och samordning – där målgruppen är
delaktig. Denna kulturplan innehåller mål och
beskriver genomförande för att bygga den struktur
för samverkan inom området barn och unga.
På Gotland finns 17 227 (2012 års statistik) barn
och unga i åldrarna 0-26, vilket motsvarar cirka 30
procent av befolkningen. Av Gotlands cirka 57 000
invånare bor knappt hälften i Visby med omnejd.
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Tillgänglighet är en av de mest påtagliga faktorerna
som påverkar förutsättningarna för gotländska
barns och ungdomars kulturkonsumtion och
deltagande i kultursammanhang. Då Gotland i
första hand består av landsbygd och mindre
tätorter är kulturutbudet för landsbygdsboende
begränsat, eftersom majoriteten av utbudet sker i
Visby. Kollektivtrafik finns, men den når inte alla
och har begränsad turtäthet. Därtill skapar ö-läget
minskade möjligheter att ta del av andra
kommuners kulturutbud. Rent generellt finns även
andra tillgänglighetsproblem, såsom
kommunikations- och informationsvägar och
5
socioekonomiska faktorer.
I en kartläggning av ungas önskemål och behov
6
gällande kultur på Gotland framkom att
målgruppen inte alltid nås av information om
kulturutbudet.
Ur ett barnperspektiv anser Region Gotland att
genom upplevelser av lek och kreativt arbete med
konstnärliga uttryck såsom färg, form, bild, rörelse
och ton, utforskas och utvecklas alla sinnen. En
kreativitet grundläggs och behålls som stärker
identitetsutveckling och självkänsla.

5

Tendensen är att barnfattigdomen på ön minskade fram till år
2006, men vände 2007 och är nu långsamt på väg att öka igen.
Dock är den låg i förhållande till början av 2000-talet.
Jämförelsevis är ohälsotalen för gotländska ungdomar i snitt
med riket i övrigt, förutom att Gotland har ett större antal
aborter än genomsnittet.
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Slutrapport Ung kultur, kartläggning, 2012-10-23.

Ur ett medborgarperspektiv är en satsning på
barns och ungas rätt till kultur viktig för att främja
hälsa, delaktighet och inkludering i samhället.
Kulturen ger barn och unga möjlighet till
meningsfull sysselsättning. Barn och unga har som
medborgare på Gotland samma rätt till ett rikt,
professionellt kvalitetssäkrat kulturutbud som barn
och unga i resten av Sverige. Region Gotlands
kultursyn utgår också från ett
delaktighetsperspektiv.
Ur ett samhällsperspektiv är barns och ungas rätt
till kultur viktig för att de ska få tillgång till
historien och ges möjlighet till utveckling genom
eget skapande. Kulturarvet, den unika naturen och

det rika kulturlivet är viktiga faktorer som påverkar
många att återvända eller besöka ön som turister.
Ett rikt kulturutbud innebär större attraktionskraft
och är en konkurrensfördel i en region.
Möjligheterna att fler väljer att flytta till ön ökar
om kulturutbudet för barn och unga är stort, vilket
är ett mål i Vision Gotland 2025.
Ur ett näringslivsperspektiv är en satsning på
barns och ungas rätt till kultur viktig för att det ger
en reseanledning som bidrar till att utveckla
företagande inom kulturella och kreativa näringar,
turist- och besöksnäringen.

Mål 1: Alla barn och ungdomar 0-26 år på Gotland ska erbjudas regelbundna möjligheter att aktivt delta i
kultursammanhang samt att få ta del av ett varierat utbud av professionella kulturupplevelser.
Delmål 1: Att en Barn- och ungdomskulturgrupp bildas under 2014 med syfte att arbeta
gränsöverskridande med uppdraget att tillvarata barns och ungas kulturintressen och
eget skapande. Barn- och ungdomskulturgruppen har politisk förankring genom att
respektive nämnders arbetsutskott tillsammans bereder frågorna. Kultur- och
fritidsnämndens ordförande leder mötena. Gruppen organiserar en
ungdomsreferensgrupp som man arbetar tätt ihop med.
Delmål 2: Att Barn- och ungdomskulturgruppen under åren 2014-2016 ska ha arbetat
fram en kulturgaranti som säkerställer utbudet av professionell kultur till alla ungdomar
i skolålder (0-18 år) färdig att implementera 2017.
Delmål 3: Att Barn- och ungdomskulturgruppen senast år 2015 redovisar ett förslag på
hur ungdomar i åldern 19-26 år ska erbjudas regelbundna möjligheter att aktivt delta i
kultursammanhang samt att få ta del av ett varierat utbud av professionella
kulturupplevelser.
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TILLGÄNGLIGHET
Med begreppet tillgänglighet avser Region Gotland geografisk och socioekonomisk tillgänglighet samt
tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Digitaliseringen inom kultursektorn har möjliggjort att
tillgängligheten till kultur har ökat. Dock behövs fortfarande större kunskaper för att fler ska kunna tillgodogöra
sig de möjligheter som den digitala tekniken ger. Kulturskolan är en verksamhet som finns över hela ön och
som till vissa delar är avgiftsfri ex "Kultur-i-skolan", som är kulturprojekt där kulturskollärare och
grundskollärare samarbetar med en hel klass eller skola.

NULÄGE - TILLGÄNGLIGHET PÅ GOTLAND
Geografisk tillgänglighet
En stor del av befolkningen är bosatt på
landsbygden och därmed beroende av bil,
kollektivtrafik eller andra färdmedel för att kunna
ta del av det kulturutbud som erbjuds i tätorter.
Största delen av kulturutbudet finns i Visby, men
både institutioner och fria utövare eftersträvar att
förlägga delar av sin verksamhet i de gotländska
socknarna. Bygdegårdar, föreningshus, biografer,
lokala museer och andra typer av samlingsplatser
fungerar i praktiken som lokala kulturhus, dit
gästspel, turnéer, föreläsningar och utställningar –
av både lokal och nationell karaktär – förläggs.
Socioekonomisk tillgänglighet
Den kartläggning som gjordes kring ungdomars
behov och önskemål kring kultur visade att flickor
upplevde större ekonomiska hinder än pojkar. Vad
gäller andelen hushåll med försörjningsstöd ligger
Gotland marginellt över snittet. Ö-läget bidrar dock
till att möjligheten för alla att ta del av andra
kommuners kulturutbud är begränsad.
Tillgänglighet för personer med
funktionsnedsättning
Region Gotlands arbete med att förverkliga
funktionshinderspolitikens mål genomförs på
uppdrag av regionstyrelsen genom

ledningskontorets arbete. En kartläggning över hur
regionens förvaltningar arbetar med frågan
genomförs och handlingsplaner på åtgärder ska tas
fram under 2014. Kultur- och fritidsförvaltningen
genomför en bidragsöversyn som bland annat
synliggör funktionshindrades möjligheter till en
aktiv fritid på lika villkor.
Region Gotland bekräftar att alla institutioner som
får medel ur samverkansmodellen under 2013 har
tagit fram handlingsplaner för tillgänglighet enligt
den checklista som Kulturrådet hänvisar till.
De flesta bygdegårdar på landsbygden har
tillgänglighetsanpassat sina lokaler, men flera
kulturhistoriskt intressanta gårdar och
kulturmiljöer kräver en mer omfattande analys för
att tillgodose behoven. Visby har med sin gamla
bebyggelse framförallt i staden innanför ringmuren
i vissa fall begränsad tillgänglighet. I
kulturminnesmärkta byggnader går det inte alltid
går att göra de ingrepp som skulle behövas.
Inom Region Gotland pågår ett arbete med att öka
tillgängligheten för funktionsnedsatta i offentliga
miljöer. En annan del i arbetet är Gotlands
tillgänglighetsguide som är en inventering av
boendeanläggningar, möteslokaler och andra
offentliga lokaler. Kollektivtrafiken i innerstaden är
begränsad, då gator och gränder är för smala.

Mål 1: Alla på Gotland – oavsett förutsättningar – ska kunna erbjudas regelbundna möjligheter att aktivt
delta i kultursammanhang samt att få ta del av ett varierat utbud av professionella kulturupplevelser.
Delmål 1: Att institutionerna under perioden upprättar strategier för geografisk och
socioekonomisk tillgänglighet och tillgänglighet för funktionshindrade. Befintliga
grupper och nätverk ska vara representerade i arbetet.
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SAMVERKAN
NATIONELLA MINORITETSKULTURER
De fem erkända nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. En
enklare kartläggning har visat att antalet personer inom minoriteterna boende på Gotland är mycket få och att
de inte är organiserade. Ambitionen från Region Gotlands sida framgent är att informera individerna om
möjligheten att delta i den kulturpolitiska dialogen samt att sprida kunskap om lagen och de särskilda
rättigheter minoriteterna har. Detta gäller minoriteterna själva, likväl som regionens övriga kulturaktörer
såsom exempelvis institutionerna. Det övergripande syftet är att synliggöra minoriteternas kultur och därmed
öka kunskaperna bland allmänheten, öka minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sina kulturer,
samt ge dem möjlighet till eget skapande. Region Gotland ger stöd och information till kulturaktörer,
föreningar och organisationer som en del i detta arbete.

NULÄGE – SAMVERKAN PÅ GOTLAND

Gotland är en ö, en region, ett landsting och en
kommun i ett. Det är cirka 10 mil sjövägen till
fastlandet. Detta ger speciella förutsättningar för
kulturlivet och därmed för arbetet med
kultursamverkansmodellen. Samverkan sker därför
mellan regionen och institutionerna, mellan
kulturaktörer och kulturintresserade i allmänhet.
På det begränsade område som Gotland utgör är
närheten mellan de olika parterna stor och kan
vara komplex. Nya sätt att samverka och ha dialog
har vuxit fram framför allt mellan
länsinstitutionerna, inte minst tack vare
kultursamverkansmodellen. Samverkan sker även
mellan kulturaktörer på Gotland och på fastlandet
samt internationellt.

som utgör basen för dialog och samverkan.
Forumen är öppna för alla intresserade som önskar
ta del av aktuell information eller ge synpunkter.
Kulturkonsulenternas roll som dialogförare med
det fria konst- och kulturlivet utgör också en
mycket viktig del av samverkan med denna grupp.
Sektorn med fria professionella består av cirka
1 000 kulturskapare.

Region Gotlands ambition är att utveckla
samverkan med framförallt tre externa
huvudparter; de regionala kulturinstitutionerna,
fria professionella kulturskapare och civilsamhället.
De olika grupperna har olika strukturer. Vad gäller
institutionerna sker dialog och samverkan främst
genom möten mellan institutionerna och med
representanter för kultur- och fritidsförvaltningen.

Samverkansarbetet inom regionen handlar
framförallt om att starta förvaltningsövergripande
dialoger.

För fria professionella kulturskapare och
civilsamhället är det de öppna och månatliga
kulturfrukostarna och ett öppet årligt kulturting
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Samverkan sker även inom civilsamhället med cirka
160 kulturföreningar för såväl amatörer som
professionella utövare inom dans, musik, teater,
film, konst, kulturarv och hembygd, varav ett 15-tal
lokala museer samt nio studieförbund med bred
kulturverksamhet.

Gotlands Kulturförbund är en idé som uppkom på
kulturtinget och som går ut på att de fria
professionella kulturskaparna kunde gå samman i
en paraplyorganisation, likt idrottens, så att man
kan tala med en röst. Initiativet för bildandet ligger
på de fria professionella, och Region Gotland kan
bistå med rådgivning.

SAMVERKAN PÅ GOTLAND UR OLIKA PERSPEKTIV

Ur ett samhälls- och medborgarperspektiv är
samverkan inom kulturlivet viktig eftersom den
främjar kulturutveckling. Dialoger mellan olika
kulturaktörer är en del av
kultursamverkansmodellens idé och
grundfundament. Meningen med modellen är
också att flytta beslut om prioriteringar av den
lokala kulturen närmare brukarna, vilket gör
hanteringen av all kultur mer demokratisk.
Behovet av större samverkan och horisontellt
tänkande är tydligt.
Ur ett barn- och ungdomsperspektiv är samverkan
särskilt viktig, eftersom flera förvaltningar inom
regionen hanterar kulturfrågor för barn och unga.
Tydligare strategier behövs, vilka är under
uppbyggnad (se målen kring barns och ungas rätt
till kultur).

Ur ett näringslivs- och
destinationsutvecklingsperspektiv är samverkan
viktig för att kulturen har mycket att vinna på att ta
del av entreprenörstänkande och
marknadsföringsstrategier. Vad gäller
destinationsutveckling är de gotländska natur- och
kulturvärdena underutnyttjade. Strategier för hur
kulturella och kreativa näringar ska kunna öka är
beskrivet under rubriken kulturella och kreativa
näringar. Det finns ett 10-tal utvecklingsbolag på
Gotland som startat för att samverka i sina
närområden och vara motorer för företagande på
landsbygden. Dessa är viktiga samverkanspartners
för kulturaktörer.

Mål 1: Genom samverkan skapa synergier för att uppnå högre effektivitet och därmed ökat nyttjande av
resurser samt utveckling och högre kvalitet genom idéskapande och nytänkande.
Delmål 1: Att kulturorganisationer som samverkar kring ansökningar av extern
finansiering ökar.
Delmål 2: Att Länsdansen, Länsteatern och GotlandsMusiken, med stöd av kultur- och
fritidsförvaltningen, under 2014 genomför bildandet av en gemensam
scenkonstorganisation för dans, teater och musik.
Sluttillståndet för scenkonstorganisationen beskrivs utifrån parametrarna styrning,
bemanning, ekonomi, lokaler, teknisk utrustning, gemensam marknadsföring,
biljettförsäljning, uppföljning av verksamhet, juridisk person, bolagsform och intern
organisation. Under 2014 ska en samlad scenkonstorganisation med nytt namn vara
bildad.
Delmål 3: Att kultur- och fritidsförvaltningen under 2014 och 2015 genomför möten,
exempelvis kulturfrukostar, i syfte att skapa kontaktytor där olika aktörer i det
gotländska samhället möts.
Syftet med att samverka gränsöverskridande kring kulturfrukostarna är att skapa ett
gemensamt engagemang kring kultur samt att integrera kulturfrågor i
samhällsutvecklingen.
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LIKABEHANDLINGSPOLICY

Likabehandling är grunden i värderingarna för Region Gotland. Regionen ser, förstår, värdesätter och tillvaratar
individers olikheter såväl hos medarbetare som hos brukare och kunder. Ambitionen är att se och möta
människor som individer och se de möjligheter till utveckling som detta ger.

JÄMSTÄLLDHET
Regionen vidtar aktiva framåtsyftande åtgärder i verksamheterna för att främja lika rättigheter och möjligheter
för båda könen. Regionstyrelsen beslutade i september 2009 att jämställdhetsintegrera verksamheterna. Det
betyder att ett jämställdhetsperspektiv integreras i alla led av beslutsfattande, planering och utförande av en
verksamhet. Ledningskontoret har sedan 2010 ansvaret för att samordna arbetet med att
jämställdhetsintegrera sina tjänster. Arbetet innefattar följande aktiviteter:
Fortbilda nämndpolitiker och ledningsgrupper i samtliga nämnder och förvaltningar
Leda processer för jämställdhetsintegrering (på initiativ från avdelning/enhet)
Fortbilda nämndsekreterare
Delta i regionens arbete kring uppföljning av verksamheter
Arrangera konferensdagar och nätverk om jämställdhetsintegrering
Handleda och stödja förvaltningar eller enheter som önskar stöd i att jämställdhetsintegrera sin
verksamhet.
I arbetet med jämställdhetsintegreringen ställs idag högre krav på att återrapportering och statistik för all typ
av verksamhet ska vara könsuppdelad, vilket gör att analys kan ske och att slutsatser ur ett genusperspektiv kan
dras. Regionen arbetar också med en barnkonsekvensanalys som används vid all handläggning. Ett av
perspektiven att ta hänsyn till är jämställdhet
Som ett exempel på regionens jämställdhetsarbete kan nämnas att en jämställdhetsutbildning av personalen
på ungdomsgårdarna har skett. Därefter gjordes kartläggningar av den egna verksamheten och analys av
resultatet som resulterade i ett förändringsarbete.
Inom kultursamverkansmodellen ställs krav som främjar jämställdhet i besluten om tilldelning av medel. I
kultur- och fritidsnämndens beslut om medel till verksamheterna ges konkreta uppdrag gällande jämställdhet.
Även i den redovisning som länsinstitutionerna lämnar till staten följs jämställdhetsaspekten upp.
Att jämställdhetsperspektiv efterfrågas i ansökningar, redovisningar och vid uppföljning ger effekten att frågan
lyfts och medvetandenivåerna höjds då institutionerna tvingas tänka igenom hur aspekten kan tillgodoses. I
arbetet med att lyfta frågan och starta diskussioner står regionen till förfogande som bollplank och för
rådgivning.

MÅNGFALD
Regionen ska vidta aktiva framåtsyftande åtgärder på kulturområdet för att främja lika rättigheter och
möjligheter till kultur oavsett ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder,
sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck.
Regionen ansvarar för att likabehandlingspolicyn med riktlinjer implementeras samt att handlingsplaner för
jämställdhet upprättas, genomförs och följs upp.
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PRIMÄRKOMMUNAL KULTURVERKSAMHET
Eftersom Gotland består av endast en kommun är den regionala och kommunala kulturen tätt sammanlänkade.
Kommunala verksamheter, såsom bibliotek, ungdomsverksamhet, folkbildning, skolväsendet inklusive
Skapande skola, kulturskola med flera, skapar den mångfald som bidrar till det rika kulturlandskapet med både
bredd och spets.
Kulturskolan är viktig för barn och ungas tillgång till kultur, då den når alla barn i skolan och dessutom erbjuder
verksamhet utanför skoltid. Det finns idag planer på att samlokalisera kulturskolan och det nya gymnasiet som
ska byggas. Detta skapar en bra grund för samarbeten mellan olika parter, bland annat institutionerna och
konsulenterna.
De primärkommunala biblioteken, integrerade högskolebiblioteket, bokbussen och ”boken kommer” är en
grund i det demokratiska samhället genom kunskapsförmedling. Biblioteken är också viktiga lokala
kulturmötesplatser på hela ön.
På Gotland finns ca 160 kulturföreningar inom dans, musik, teater, film, konst, kulturarv och hembygd, samt ett
50-tal lokala museer. Dessa utgör en solid grund för kulturutbudet på Gotland och bidrar till utveckling av en
levande landsbygd.
Samverkan som idag sker mellan de primärkommunala kulturverksamheterna och de regionala institutionerna
skapar en unik dialog som kännetecknar Gotlands kulturliv. Dialogen utgör en samverkansbas för kulturaktörer
och främjar utveckling samt skapar kvalitet i bredden.
Barn och unga är den prioriterade målgruppen i regionens hantering av stöd till dessa verksamheter liksom
verksamhet på landsbygd och evenemang utanför högsäsong.
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INTERNATIONELLT ARBETE OCH UTVECKLINGSOMRÅDEN
Gotlands kulturaktörer är aktiva på många sätt gällande internationellt arbete. Det internationella utbyte som
sker inom ordinarie verksamheter är betydande och genomförs såväl i offentliga sammanhang som mellan
privatpersoner, ideella organisationer och näringsliv. Region Gotland är också aktiv medlem i Baltic Island
Network (B7), Union of the Baltic Cities (UBC), Europas Perifera och Maritima Regioner (CPMR) och Hansan
(City league The Hanse).

UTVECKLINGSOMRÅDE: ”KULTURHAMN” I ÖSTERSJÖN – EN VISIONÄR SYMBOL
Havet är Östersjön, hamnen är Gotland
Gotland är en naturlig kulturmötesplats i Östersjön och framhävs ofta som ett historiskt kulturellt nav och är
med tanke på det internationellt kända kulturarvet redan en ”kulturhamn” i Östersjön. Men den kan utvecklas
och kompletteras med idag relevant innehåll och strukturer som underlättar för den kulturella infrastrukturen. I
en hamn kan många verksamheter lägga till, för kortare eller längre tid. Begreppet ”kulturhamn” är i ett
internationellt sammanhang en visionär symbol för den kultur som regionen producerar och önskar sprida och
synliggöra. ”Kulturhamnen” är ett paraplybegrepp som innefattar samverkan och lokalisering av de kulturella
verksamheter som har potential att återge Gotland något av sin forna attraktivitet som ett dynamiskt kulturellt
nav i Östersjön.
De delar av näringslivet som tangerar kulturområdet är väsentliga och ska beaktas. En större samverkan mellan
kultur och näringsliv är lika önskvärd som nödvändig för regionens utveckling och tillväxt, där kulturen har en
potential som idag inte nyttjas till fullo. ”Kulturhamnen” som visionärt begrepp kan användas i
varumärkesbyggande som ett exempel på kultur som tillväxtfaktor i regionen, samt underlättar för olika
kulturinstitutioner att närma sig varandra och på sikt bidra till att gotländska kulturinnovationer i framtiden kan
hålla högsta klass.
Även besöksnäring och kulturturism har mycket att vinna på ett kulturklusternätverk i syfte att uppnå
regionens långsiktiga vision om att öka inflyttningen. ”Kulturhamnen” kan ge goda möjligheter att bidra till den
visionen då en av de viktigaste faktorerna för bosättning är kulturellt betingad. Ett rikt kulturliv är en lockande
magnet som kan vara avgörande för om platsen anses mer eller mindre attraktiv att flytta till.
Som ett exempel på en konkret utvecklingsmöjlighet i en framtida ”kulturhamn” skulle Östersjökulturträffar
kunna genomföras för att öka Gotlands inflytande som en betydelsefull internationell kulturmötesplats.
Östersjökulturträffarna skulle utgå från de tre internationella centren som har sin verksamhet på Gotland i
samverkan med övriga kulturaktörer, utifrån konstområdena ord, bild och ton.
Gotland som kulturmötesplats där många aktörer möts och samverkar skulle sannolikt bidra till nya
innovationer och kvalitetsutveckling inom kulturområdet liksom större kontaktytor utåt både nationellt och
internationellt – en fyr i Östersjön!
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INTERNATIONELLA CENTRA
Verksamheten vid de tre internationella centren är huvudsakligen en nationell angelägenhet. Centren uppbär
inte medel ur kultursamverkansmodellen, men berikar regionen genom sin närvaro och sina verksamheter och
erhåller primärkommunalt stöd.
Genom sina internationella och professionella verksamheter, som syftar till att främja kvalitet och konstnärlig
förnyelse, bidrar de tre internationella centrumbildningarna till den regionala utvecklingen av Gotland som en
internationell mötes- och kulturutbytesplats och är ett nav för konstnärligt skapande och samverkan.
Samlingen av konstnärscentra på Gotland är unik ur ett internationellt perspektiv, då man på en begränsad yta
finner tre konstområdesspecifikt utvecklade centra, Baltic Art Center (BAC), Baltic Centre for Writers and
Translators (BCWT) och Visby International Centre for Composers (VICC) samt Bergmangårdarna på Fårö. Visbys
långa historia som nationellt och internationellt centrum gör staden självklar som kulturmötesplats. På Gotland
finns den arbetsro som gör centren attraktiva bland konstnärer världen över. Med sin operativa verksamhet
och sin residensverksamhet bildar centren Östersjöregionens fönster mot världen och verkar som inspirerande
förebilder.
Centrens nationella uppdrag har som främsta syfte att vara en internationell arbets- och mötesplats för
professionella konstnärer inom bild, ord och ton. Syftet med verksamheterna och det statliga stödet är att
främja internationella kulturutbyten och samverkan samt etnisk och kulturell mångfald.
De tre internationella centren har som grunduppdrag att genom sina verksamheter som internationella mötesoch kulturutbytesplatser vara nav för konstnärligt skapande och samverkan. Enligt revideringen av kulturplanen
inför 2013 har centren även fått ett regionalt uppdrag, som innebär att bidra till den regionala utvecklingen av
Gotland. Detta ska göras genom ett större synlighetsgörande av verksamheterna, formalisering av samarbetet
centren emellan, start av samarbete med Bergmangårdarna samt genom att utöka samarbetet med övriga
kulturutövare på Gotland.
En etablering av en plats med en publik yta och eventuell samlokalisering är en möjlighet för att synliggöra
centrens verksamhet som ligger i linje med regionens vilja. I så fall kan Gotland – tack vare ett stärkt samarbete
mellan centrens olika konst- och kulturområden inklusive Bergmangårdarna – ytterligare utvecklas som en
kulturell mötesplats i Östersjön med nationell och internationell relevans.
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SAMARBETE MED ANDRA POLITIKOMRÅDEN
Ett rikt och spännande kulturliv är en faktor som på senare år har lyfts fram som en av de absolut viktigaste
konkurrensfördelarna en region kan erbjuda. Med större kulturutbud och fler skapande individer i befolkningen
ökar en regions möjligheter att växa och att locka till sig kreativa och kunskapsintensiva människor och i deras
spår investeringar och företag.
Hälsovård
Kulturen på Gotland ska vara en egen angelägenhet och även finnas med som en viktig byggsten i det
gotländska samhällets alla delar. I regionens folkhälsopolitiska program 2009-2013 står att närhet till kulturen
är en viktig hälsofrämjande faktor.
Äldreomsorg
I regionens äldrepolitiska program 2010-2025 står att äldre ska ha tillgång till kulturella inslag i vardagen.
Strategin är att öka medvetenheten inom äldreomsorgens verksamheter kring kulturens betydelse. Ett aktivt
och kulturellt rikt liv ger positiva hälsoeffekter. Ett socialt sammanhang bidrar till en ökad känsla av
välbefinnande och meningsfullhet. Ett friskare liv – livet ut.
Samhällsbyggnad
I egenskap av världsarv ska Region Gotland slå vakt om Visbys skönhets- och kulturvärden så att de säkerställs
långsiktigt. Detta kräver att underhåll och utveckling måste ske på ett högkvalitativt och varsamt sätt, så att
inte grunderna för världsarvsutnämningen äventyras. Hansestaden Visbys utvecklingspotential ska tas tillvara
och ses som en resurs för hela Sverige. Även samtidskulturen ska beredas plats i den nutida och framtida
stadsbilden.
Skola
För att ett barn ska växa upp och bli en hel människa behövs kreativitet och skapande, så att barnet utvecklar
fler sätt att uttrycka sig på. Bild och form, musik, teater, dans, media och hantverk är exempel på uttryckssätt
som bidrar till inlärning och socialt samspel. Samverkan med det professionella kulturlivet och Skapande skola
är därför en viktig parameter för varje barns utveckling i skolans alla stadier.
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REGIONAL KULTURVERKSAMHET 2014-2016
I den regionala kulturverksamheten under perioden fokuseras på de tre prioriterade områdena barn och unga,
tillgänglighet och samverkan.

PROFESSIONELL TEATER , DANS OCH MUSIK - SCENKONST
Vision
”Scenkonsten på Gotland är en professionell och innovativ mötesplats för kulturella upplevelser och
deltagande, tillgänglig för alla gotlänningar. Nya publikgrupper i hela östersjöområdet ska nås genom
samverkan utifrån symbolen om Gotland som en ”kulturhamn”.
Bakgrund
Länsteatern och GotlandsMusiken är de organisationer på Gotland som ansvarar för den regionala teatern,
dansen och musiken. Länsteatern på Gotland och GotlandsMusiken har traditioner som sträcker sig tillbaka i
tiden. Länsdansuppdraget är av senare datum, då Länsteatern från 2013 även har det regionala uppdraget för
dans, som dessförinnan bedrevs i projektform. Sedan länsdansuppdraget övertagits av Länsteatern har dansen
beretts både en organisation och en fysisk plattform.
Länsteatern på Gotland
Länsteaterns rötter finns i de fria teatergrupper som startade på 1970-talet och teatern är en av Sveriges
minsta regionteatrar. År 1995 startade Länsteatern på Gotland som därmed fick en större stabilitet och ett mer
tydligt uppdrag. Kärnan i verksamheten är att ge gotlänningar i alla åldrar teaterupplevelser samt tjäna som
resurs och spjutspets i det gotländska kulturlivet. Ansvarig är en styrelse som består av politiker och
företrädare för kulturlivet.
GotlandsMusiken
GotlandsMusiken var från början en militär blåsorkester, men ombildades 1988 till Gotlands Musikstiftelse,
som idag har ett bredare uppdrag omfattande skola, vård och offentliga konserter. GotlandsMusiken arbetar
efter mottot att vara ”hela Gotlands orkester” och en professionell musikresurs för såväl lyssnare som utövare.
Man arbetar med att värna och utveckla ett rikt musikliv på hela Gotland i samarbete med andra
musikgrupperingar, artister och arrangörer.
GotlandsMusikens ensembler är GotlandsMusikens Blåsorkester, Storband, Brass, Jazzkvartett samt Gotlands
Blåsarkvintett. GotlandsMusiken är också huvudman för Gotlands Sinfonietta, en stråkensemble bestående av
både professionella musiker och amatörer.
Länsuppdrag
Länsuppdraget för teater, dans och musik, som på Gotland genomförs av Länsteatern (teater och dans) och
GotlandsMusiken, innebär att:
1.

2.
3.
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Sörja för ett professionellt utbud av teater, dans och musik i regionen genom att varje år
genomföra ett antal egna produktioner för barn, ungdomar och vuxna. Produktionerna ska
ske i samarbete mellan teater-, dans- och musikinstitutionerna, med övriga
kulturinstitutioner, fria professionella kulturskapare och i förekommande fall övriga
kulturaktörer. Produktionerna ska hålla en sådan kvalitet att de är av nationellt intresse.
Tydligt prioritera barn och unga i verksamheten.
Varje år få till stånd ett antal gästspel genom inhyrda professionella enskilda aktörer/artister

4.

5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

alternativt hela produktioner som är av nationellt eller internationellt intresse.
Regionalt tillgängliggöra teater, dans och musik genom att verka för att ge alla invånare på
Gotland, oberoende av ålder, kön, ekonomiska, geografiska eller sociala hinder, möjlighet att
delta i och ta del av det regionala dans-, teater- och musikutbudet.
Vara en drivande och utvecklande resurs, ett nav och en sammanhållande aktör och
medverka i sammanhang där frågor om teater- och dans- och musikutveckling i regionen är
aktuella.
Skapa strukturer för kulturutveckling på regional nivå.
Samordna, förmedla och bygga kunskap genom att medverka till att skapa och utveckla
mötesplatser och nätverk (exempelvis musikråd) som rör samarbeten med fria aktörer och
föreningslivet på Gotland.
Delta i samarbeten med och erbjuda kulturprogram till andra offentliga förmedlare av barnoch ungdomskultur genom samarbete med exempelvis skolan.
Främja kvalitetsutveckling, innovationer och förnyelse och ansvara för omvärldsbevakning.
Främja samverkan mellan institutioner och det fria kulturlivet.
I alla produktioner, samt gällande personal och publik, beakta jämställdhetsaspekten.
Synliggöra den gotländska kulturen både nationellt och internationellt.
Identifiera utvecklingsområden.
Varje år ta fram en verksamhetsplan som beskriver uppdraget och som visar vilka
prioriteringar som planeras under perioden. I denna ska också framgå hur teater-, dans- och
musikinstitutionen avser att arbeta med de prioriterade områdena barns och ungas rätt till
kultur, tillgänglighet och samverkan, liksom övriga horisontella mål; jämställdhet,
internationalisering och interkulturell verksamhet.
Varje år redovisa verksamhet för uppföljning och utvärdering enligt anmodan från regionen,
Kulturrådet eller annan myndighet.

Länsteatern och GotlandsMusiken ska fortsätta arbetet med att fullfölja uppdraget om en samlad
scenkonstorganisation.
Scenkonst
Framtiden för professionell teater, dans och musikverksamhet innebär en förändring i och med uppdraget att
forma en gemensam scenkonstorganisation. Syftet med en samlad scenkonstorganisation är att det blir lättare
att samverka kring strategier för att öka tillgänglighet och arbetet med målgruppen barn och unga. Målet är att
ett breddat sceniskt utbud och uttryck ska bidra till ökad kvalitet och därmed en större attraktionskraft för
medborgarna.
Analys av behov
Scenkonsten på Gotland saknar basal infrastruktur i form av en scen som fungerar för större produktioner och
både lokala uppsättningar och nationella gästspel. Länsteatern är trångbodd och har inte
tillgänglighetsanpassade lokaler. Länsdansen saknar ändamålsenliga golv och annan specialutrustning.
GotlandsMusiken har ingen scen utan måste hyra lokaler för varje konsert. För att uppnå en större samverkan
och ökad tillgänglighet behövs en fysisk kulturmötesplats som uppfyller ovanstående behov.
Det finns även ett behov av att engagera fria professionella kulturskapare med inriktning på barn och unga
samt skapa en gemensam strategi för arbetet med målgruppen och dess delaktighet i scenkonsten.
Tillgängligheten till institutionernas utbud över hela ön är ett förbättringsområde.
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Framtidsstrategier
Flera parallella idéer kring samverkan för ett gemensamt scenkonsthus håller på att utvecklas och det finns en
stor vilja till samarbete inom scenkonstinstitutionerna.
Den planerade scenkonstorganisationen förutsätts samverka med kultur och näringsliv, såväl gällande ett
framtida scenkonsthus som strategier för att paketera kulturupplevelser som en betydelsefull del avseende
kulturarvsturism och destinationsutveckling.
En scenkonstkonsulent kommer, förutom främjandeuppdraget inom teater, dans och musik, att arbeta med
bildandet av en scenkonstorganisation samt förverkligandet av ett framtida scenkonsthus. Innan detta kan bli
verklighet krävs klara idéer för regionens planer med stadsbilden som helhet, samt synkronisering av planering
för infrastrukturella satsningar. Strategin syftar till att ta steget mot ”Kulturhamnen” där hela Gotland får en
ännu större del av scenkonsten och blir en nationell angelägenhet för besökare under hela året.
Nyttjandet av de digitaliserade landsbygdsbiograferna är en strategi för att sprida scenkonsterna över ön bland
annat genom att webbsända olika föreställningar och konserter.
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MUSEIVERKSAMHET
Vision
”Museum för alla! Oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet och kulturell bakgrund ska
museets besökare få kunskaper och goda upplevelser med möjlighet till reflektion och kreativitet. Våra
kärnvärden är äkta, levande, lockande och lärande och allt ska ske i dialog och samverkan.”
Bakgrund
Region Gotland ska medverka till att levandegöra och utveckla kulturarvet och verksamheter kring detta samt
att utveckla nya samarbetsformer mellan antikvariska institutioner, högskola och hembygdsrörelse. Genom
metodutveckling och pilotprojekt ska kunskapsförmedling och insikter om gotländsk historia och kulturarv
stärkas. Gotlands Museum utgör en viktig part i detta arbete och är en transparent kulturmötesplats, både
fysiskt och på nätet. Gotlands Museum är även en resurs för övriga museer och hembygdsföreningar på ön.
Regionens kulturarvsråd administreras av museet.
Gotlands Museum fokuserar sitt internationella arbete på östersjöregionen. Museet fungerar som skyltfönster
för öns kulturarv och är aktivt inom kulturarvsturism genom att gestalta och förmedla kulturarvet samt att
tillgängliggöra ruiner och ringmur för att möjliggöra ett levande världsarv.
Analys av behov
Gotlands Museum har i flera år arbetat efter visionen att vara ”Ett museum för alla”. Museet har idag många
olika målgrupper, museibesökare i alla åldrar, från olika länder och med blandad bakgrund och utbildning.
Forskare från hela världen, men även företag, föreningar och privatpersoner i behov av rådgivning.
För att uppnå visionen fördjupas arbetet med att identifiera vilka grupper som vanligtvis inte kommer till
museet och fokusera mer på dessa, exempelvis barn, unga vuxna och personer med annan etnisk tillhörighet.
Gotlands Museum medverkar i styrelser och andra grupperingar i ett 50-tal kulturarvsorganisationer på
Gotland samt andra intressegrupper kopplade till besöks- och kulturarvsnäringen. Ett utvecklingsområde är att
nå andra grupper än dem museet når idag för att finna möjligheter till nya samarbeten.
Gotlands Museum är en väl fungerande organisation, som tack vare affärsutveckling och publikarbete till drygt
hälften är ekonomiskt självbärande. Pedagogisk och interaktiv verksamhet på museet skulle med fördel kunna
öka för att besökare ska bli mer delaktiga, i synnerhet barn och unga.
Framtidsstrategier
Gotlands Museum ska i samverkan med andra regionala institutioner, arbeta fram nya pedagogiska metoder
för att nå fler barn och unga, exempelvis genom museiklubbar och dramatiserade interaktiva utställningar.
För att nå utanför Gotland söker museet samarbete med andra organisationer och aktörer inom turism och
besöksnäringen och planerar att etablera kontakter med internationella journalister för information och
spridning av sin verksamhet i olika medier. Gotlands Museum är en drivande och central aktör i
museisamarbetet kring Östersjön, som syftar till att skapa en kulturell identitet och utveckla kulturturism runt
Östersjön, bland annat utifrån visionen om ”kulturhamnen”.
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KONSTOMRÅDET
Vision
”Gotlands Konstmuseum är en självklar mötesplats där människor möter konsten i dess olika gestaltningar.
Konstmuseet är en plats med kvalitativa utställningar och pedagogisk verksamhet som lockar publik lokalt
likväl som nationellt och internationellt. Verksamheten är uppsökande och flexibel samt tillgodoser de behov
som finns regionalt på Gotland.”
Bakgrund
Region Gotland arbetar för att stärka olika scener för samtidskonsten och att utveckla nya publikkontakter
genom konstvisningar och konstpedagogik. Gotlands Konstmuseum är den arena på vilken Region Gotland
stödjer och utvecklar konstområdet. Konstverksamheten ska vända sig till alla människor, oavsett kunskaper
och förutsättningar, men prioriterade målgrupper är barn och ungdom. I detta arbete har även den nuvarande
konstfrämjande verksamheten inom regionen en viktig roll att fylla, alltifrån att skapa hållbara strukturer och
samordning, till utbildning och konsultation. Dessa olika insatser ska också involvera de konstutbildningar som
finns på olika nivåer inom regionen samt andra aktörer såsom enskilda kulturskapare.
En uppdatering av mål och riktlinjer för den offentliga konsten har skett i regionen. Bland annat har
verksamhetsområdet kring den så kallade 1 %-regeln breddats till att omfatta även torg, parker och andra
offentliga utomhusmiljöer och rollerna kring ansvar för uppförande och underhåll förtydligats. Region Gotland
7
tillämpar MU-avtalet.
Analys av behov
Det finns ett behov av att hitta nya metoder och kontaktytor för att ge barn och unga möjlighet att utforska och
ta del av konsten.
Att tillgängliggöra konsten för alla oavsett var man bor på ön är ett utvecklingsområde.
Nya grupper av människor ska ges möjlighet att möta konsten varför det finns behov av samverkan på många
plan.
Framtidsstrategier
Om konsten, som ett led i samtidens uttryck, tillgängliggörs och synliggörs såväl i tätort som på landsbygd,
utvecklas människor. Gotlands Konstmuseum ska därför öka sin närvaro på hela Gotland. Genom utställningar
och pedagogisk verksamhet tillgängliggörs konsten för alla – såväl för gotlänningar som besökare med barn och
unga i fokus.
För att attrahera och nå en bredare publik krävs en tydligare profil och väl anpassade lokaler. Genom att
upprusta Konstmuseets lokaler till dagens krav på klimat, säkerhet och besöksservice ges förutsättningar för
detta. Därmed möjliggörs även att kunna låna in och visa konst av nationellt och internationellt intresse.
Genom nära samverkan, och med fler aktörer i Konstmuseets byggnad, skapas synergieffekter för konsten och
närliggande intresseområden.
Fördjupad översyn och revidering av Region Gotlands konstplan kommer att påbörjas inom perioden.

7

MU står för medverkans- och utställningsersättning. MU-avtalen består av ett ramavtal och ett normalavtal.
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FRÄMJANDE AV HEMSLÖJD
Vision
”Att ge det gotländska samhället kreativitet och kunskap genom slöjd, konsthantverk och design”.
Bakgrund
Gotlands läns hemslöjdsförening är en ideell förening med syfte att främja hemslöjd och konsthantverk på
Gotland och är som sådan huvudman för länets hemslöjdskonsulenter inom hård och mjuk slöjd.
Region Gotland vill medverka till att levandegöra och utveckla kulturarvet inklusive hemslöjden genom
utbildning och utveckling inom bevarande, tillverkning, nationella och internationella utbyten och samarbeten.
Den primära målgruppen är konsthantverkare, designer och hemslöjdsutövare.
Konst, konsthantverk, slöjd och formgivning/design är begrepp som alltmer närmat sig varandra, samtidigt som
områdena också har mycket olika målgrupper med vitt skilda behov. Hemslöjdskonsulenternas verksamhet
spänner över tre områden; näring, kulturarv och kunskapsöverföring.
Analys av behov
På uppdrag av kultur- och fritidsnämnden har en utredning genomförts där föreningen tillsammans med
Gotlands Museum utrett möjligheten för Gotlands läns hemslöjdsförening att etablera ett närmare samarbete.
Ett utökat samarbete skulle syfta till ökad tillgänglighet, breddat utbud och utökade målgrupper för båda
parter. Frågor om samlokalisering och huvudmannaskap för konsulenterna kvarstår.
Barn och unga är en målgrupp som är svår att nå. Hemslöjdskonsulenterna behöver upprätta strategier för att
nå denna målgrupp och att skapa en jämnare köns- och åldersfördelning i verksamheterna.
Framtidsstrategier
För att hemslöjden ska kunna utvecklas och ha en bred förankring i det gotländska samhället även i
fortsättningen behövs strategier för hur hemslöjdskonsulenterna ska säkra tillväxten av aktiva utövare, utöka
samarbeten och skapa mötesplatser där verksamheten når ut.
Hemslöjdskonsulenterna ska ha ett mer mobilt arbetssätt för att nå barn och unga.
Region Gotland vill se nya okonventionella samarbeten i syfte att öka synligheten och jämställdheten för
hemslöjdsverksamheten.
En redan etablerad väg till ökade resurser och ökad kompetens är att både konsulenter och förening arbetar på
riksplanet för en utveckling av verksamhet och organisation tillsammans med SHR (Sveriges
hemslöjdsföreningars riksförbund) och NFH (Nämnden för hemslöjdsfrågor).
Hemslöjden uppdras fortsatt utredning kring frågorna om eventuell samlokalisering och nytt huvudmannaskap
för konsulenterna.
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BIBLIOTEKSVERKSAMHET
Vision
”Biblioteken skapar förutsättningar för det demokratiska samtalet och bidrar till människors delaktighet i
samhällsutvecklingen. Alla Gotlands invånare har likvärdig tillgång till den information var och en behöver i
sin livssituation. Biblioteken har en viktig roll som samordnare av litteraturförmedling och
kulturverksamhet.”
Bakgrund
Länsbiblioteket är en samarbetspartner inom länets olika kulturinstitutioner och nätverk. Bibliotekens grund är
yttrandefrihet och alla medborgares möjligheter att ta del av en mångfald av information och kultur. Att
tillgängliggöra litteratur och medier för bildning, utbildning och kulturupplevelser, är det centrala i all
biblioteksverksamhet. Gotlands länsbibliotek ska främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet samt i
största möjliga mån skapa förutsättningar för att de kvalitetsmässiga skillnaderna mellan folkbiblioteken
utjämnas. Detta görs genom att bistå biblioteken med rådgivning, inspiration och stöd i utvecklingsarbetet.
Analys av behov
Utmaningen under perioden är att nå de grupper som inte känner till eller känner sig hemma på biblioteken
samt att erbjuda alla möjligheter till delaktighet i samhällsutvecklingen. Särskilt är barns och ungas rätt till och
förmåga att orientera sig i litteratur och medier är viktig då läsförståelsen försämrats under de senaste åren.
Utmaningen för länsbiblioteket är framförallt att skapa plattformar för att implementera läsfrämjande
åtgärder, att nå nya grupper i samhället och att fånga upp de nya arenor för läsande och litteratur som
etablerats i och med digitaliseringen.
Länsbiblioteket har behov av att hitta nya samarbetspartners och vägar för att öka måluppfyllelsen.
Framtidsstrategier
Länsbiblioteket ska ta fram strategier för arbetet med minoriteter, funktionshindrade samt barn och unga för
ökad måluppfyllelse.
Regionen ser ett behov av att utreda länsbiblioteksfunktionen och se över möjligheter kring ett samarbete med
annan region i syfte att höja kvaliteten på verksamheten samt hitta nya metoder för länsbiblioteksfunktionen.
Länsbiblioteket ska i samarbete med befintliga och nya aktörer främja små barns språkutveckling och
läsförståelse samt utveckla metoder för bibliotekens arbete med skönlitteratur och barns och ungas eget
skrivande.
Gotlands länsbibliotek ska aktivt medverka till att utveckla folkbiblioteksverksamheten genom utbildning och
nationella och lokala projekt.
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FILMKULTURELL VERKSAMHET
Vision
”Gotland ska vara en av Östersjöns mest attraktiva filmregioner, inom både filmkulturell och filmpedagogisk
verksamhet. Filmverksamheten på Gotland ska ge avtryck i hela landet och även nå utanför landets gränser”
Bakgrund
Film på Gotland, ett av Sveriges 19 regionala resurscentrum för film, är mottagare av stödet till filmkulturell
verksamhet på Gotland. Genom att använda film- och mediepedagogik som ett verktyg för skolutveckling kan
barn och unga ta del av ett brett och varierat utbud av film samt vara delaktiga i eget skapande med rörlig bild.
Film på Gotland arbetar även med talangutveckling och att ge stöd till regional kort- och dokumentärfilm, samt
att stärka och utveckla biografernas roll och de fönster i vilka filmen kan visas. Film på Gotland organiserar
filmens olika områden i olika nätverk och är en motor för samarbeten i regionen.
Analys av behov
Kartbilden över det gotländska filmområdet har ritats om rejält de senaste åren. Behovet av nya
samverkansformer inom filmområdet lokalt, nationellt och internationellt, är stort och av avgörande betydelse
för bland annat öns framtida filmproduktion och för vidareutvecklingen av arvet efter Ingmar Bergman.
Det finns behov av kompetensutvecklande insatser för att tillvarata och utveckla den nya digitala teknikens
möjligheter på öns biografer för att bredda utbudet, nå nya målgrupper och öka tillgängligheten.
Film på Gotland behöver locka fler unga till arrangörskap och nå fler barn och unga utanför skoltid på
landsbygden med den filmpedagogiska verksamheten.
Framtidsstrategier
Film på Gotland ska hitta nya samverkansformer och samlokaliseringar med film- och kulturaktörer på och
utanför Gotland för att stärka Gotland som produktions-, utbildnings- och kulturmötesplats. Tillsammans kan
de olika aktörerna skapa en nationellt intressant filmprofil med ett starkt och levande filmarv, kvalitativa
utbildningar och en attraktiv produktions- och inspelningsmiljö.
Genom samverkan ska filmmediet ges ökade förutsättningar för att kunna vara ett läsfrämjande och
språkutvecklande verktyg i förskolan. Barn i förskoleålder på Gotland ska även ges möjligheter till skapande
med film.
Barn och unga ska inom verksamheter på fritiden ges ökade möjligheter till eget filmskapande och erbjudas
möten på nationella och internationella filmarenor på och utanför Gotland.
Unga filmtalanger som tänker sig en framtid inom filmbranschen, ska ges ökade förutsättningar att
vidareutvecklas och se Gotland som en naturlig plats för filmproduktion.
Regionen avser att fortsätta att förvalta och levandegöra Ingmar Bergmans konstnärskap.
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KONST- OCH KULTURFRÄMJANDEVERKSAMHET - KULTURKONSULENTERNA PÅ GOTLAND
Bakgrund
Region Gotland ska tillsammans med andra aktörer inom kultursektorn vara drivande för utveckling av
kulturlivet och stödja och stimulera samverkan mellan enskilda professionella aktörer inom kulturområdet,
kulturinstitutioner, föreningslivet, högskolan, skolorna och besöksnäringen. Att främja ett rikt kulturliv kan
bland annat innebära att utveckla publikkontakter, främja barns och ungas delaktighet och deltagande samt
främja olika samverkansformer med kulturskapare, andra regioner, nationellt och internationellt.
Konsulentverksamhet på Gotland finns 2013 inom områdena dans (50 %), film (50 %), hårdslöjd (100 %),
textilslöjd (75 %), konst (50 %) och kulturarv (100 %), samt inom scenkonst med fokus på lika delar dans, musik
och teater (100 %). Därutöver har sakkunniga inom områdena teater, bibliotek och musik fungerat som
experter i dialogforum och nätverk.
Kulturkonsulenterna på Gotland bildar ett nätverk för samordnad kulturutveckling och har fått ett tydligare
uppdrag och en tydligare roll i det regionala kulturarbetet och i arbetet med kultursamverkansmodellen. Detta
sker bland annat genom det nystartade regionala forumet för kulturutveckling (RFKU) där konsulenter och
kulturutvecklare ingår under ledning av den regionala kulturstrategen.
Syftet med kulturkonsulenternas främjandeverksamhet är enligt Region Gotland att:
1.
2.
3.
4.

Främja alla människors möjligheter till att möta kultur, i tätorter och på landsbygden.
Ha barn och unga som prioriterad målgrupp och ge dem möjlighet att möta den
professionella kulturens olika uttrycksformer hos såväl institutioner som fria utövare.
Ha en bred och djup kännedom inom kulturområdet - lokalt, regionalt, nationellt och
internationellt.
Vara ett stöd för kulturaktörer, bland annat gällande nätverk och frågor om extern
finansiering.

Analys av behov
Konsulenterna arbetar i vissa fall i verksamheterna och det kan uppstå gråzoner mellan främjandeuppdraget
och huvudmännens operativa verksamhet. Det finns ett behov att synliggöra konsulenternas roll så att deras
kompetens tas tillvara i högre grad. Konsulenternas uppdrag behöver konkretiseras ytterligare och effekterna
av deras arbete följas upp för att tydligöra deras roll och identitet.
Vidare saknas gemensamma strukturer och samordning för de prioriterade områdena barn och unga,
tillgänglighet och samverkan i syfte att uppnå högre effektivitet och långsiktig hållbarhet i arbetet med
målgruppen.
Utifrån tillgänglighetsperspektivet finns behov av en större samverkan mellan institutionerna, de fria
professionella kulturskaparna och amatörkulturen med syfte att fånga upp tendenser och utvecklingsområden.
Framtidsstrategier
För att kunna få en tydlig bild över de olika kulturområdenas utvecklingspotential och ge kvalitativa
beslutsunderlag krävs strategier för information och kunskapsöverföring. Under perioden 2014-2016 vill Region
Gotland att konsulenterna ska ta en tydligare strategisk roll och arbeta mer enhetligt och långsiktigt.
Konsulenterna är motorn för regionens kulturutvecklingsarbete i samverkan med alla aktörer, fria
professionella kulturskapare såväl som institutioner och civilsamhälle. Därför avser regionen att förtydliga
konsulenternas uppdrag runt ansvaret att tillhandahålla miljöer, mötes- och informationsstrukturer som
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stimulerar och gynnar samverkan, så att idéer och samarbeten kan uppstå.
Tack vare konsulenternas nära kontakter i sina respektive nätverk finns stora möjligheter att urskilja de
områden som ligger närmast till hands för kvalitetshöjande och samverkansfrämjande utvecklingsåtgärder. En
större aktivitet och samverkan i konsulenternas nätverk är av betydelse för landsbygdens utveckling, då många
av aktörerna finns utanför tätort.
Region Gotland är av uppfattningen att detta förhållningssätt i ett längre perspektiv är ett mer hållbart och
effektivt sätt att arbeta som kommer att generera mer kultur för pengarna, ökad kvalitet och fler innovationer.
Upplägget innebär också att konsulenternas arbete i förlängningen kan bidra till att en större del av extern
finansiering för kulturprojekt tillkommer Gotland. Syftet är att möjliggöra för flera grupper att kunna förverkliga
sina visioner, vilket i sin tur genererar ökad verksamhet och fler arbetstillfällen inom kulturområdet.
Mål 1: Konsulenterna ska varje år tillsammans med sina olika nätverk identifiera de tre till fem viktigaste
kulturutvecklingsområdena inom respektive konsulentområde.
Det konkreta genomförandet ligger i att tillhandahålla fysiska möten. Varje år kallas samtliga aktörer inom
respektive nätverk till träffar med syfte att identifiera utvecklingsområden och generera samverkan som kan
utmynna i ett antal projektidéer. Alla berörda organisationer och aktörer bjuds in – bland annat institutioner,
det fria professionella kulturlivet, föreningar, folkbildning, utbildningsväsendet, besöksnäringen och
civilsamhället.
I konsulenternas uppdrag ingår att leverera en bild kring nuläge, svara för prioriteringar och ge förslag på
kommande projekt. Konsulenternas samlade bedömning utifrån nätverksmötena ska stå i relation till och följa
kulturplanens prioriteringar.

Delmål 1: Att inför 2014 genom avtal knyta tre sakkunniga personer till det regionala
forumet för kulturutveckling, där det idag saknas konsulenter. Områdena är bibliotek,
barnkultur och ungdomskultur. De sakkunniga ska bidra med sin expertkunskap.
Delmål 2: Att RFKU ska bilda en referensgrupp med fria professionella kulturskapare
som knyts till forumet för att både ge och få information med syfte att utveckla kulturen
på Gotland.

Mål 2: Konsulenternas uppdrag konkretiseras ytterligare och effekterna av deras arbete följs upp.
Region Gotland ska tillsammans med länsinstitutionerna utforma mätetal gällande konsulenternas främjande
verksamhet som ska visa på måluppfyllelsen och ligga till grund för utredning av behov av
kompetensutveckling.
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FRIA PROFESSIONELLA KULTURSKAPARE OCH KULTURELLA OCH KREATIVA NÄRINGAR
Vision
”På Gotland lever och verkar ett mycket stort antal fria professionella kulturskapare. Flertalet är
näringsidkare inom kulturella och kreativa näringar, som har kulturen som huvudsaklig inkomstkälla.
Gotland är en självklar och attraktiv plats för kulturskapare att etablera sig på. Gotland ligger långt framme i
utvecklingen med att nyttja kultur som tillväxtfaktor.”
Bakgrund
Kulturpolitik och näringspolitik är olika perspektiv men kan stödja samma verksamhet. Båda behövs för att
skapa identitet och kvalitet i det goda samhället. Stöd till kulturen ger ofta positiva näringspolitiska effekter.
Gotland har bra förutsättningar för ett rikt professionellt kulturskaparliv där kulturskapare är verksamma inom
kulturella och kreativa näringar. De professionella kulturutövarna är en motor för tillväxt på ön, de är
varumärkesstärkande och en viktig faktor för utveckling och innovation inom konstområdena.
De fria professionella kulturskaparnas förutsättningar på Gotland idag är delvis goda, men det finns flera
förbättringsområden. Även om de gotländska kulturinstitutionerna spelar en huvudroll i den regionala
8
kulturplaneringen, är de nära tusen fristående kulturaktörerna en ovärderlig tillgång och en nödvändig resurs
för att infria såväl nationella som regionala kulturpolitiska mål.
Analys av behov
Det finns behov av att utveckla de strukturer som idag stödjer de fria kulturaktörerna för att bidra till ett
gynnsamt klimat för ett liv som professionell kulturskapare och därmed att öka andelen utövare på Gotland.
Vidare finns behov av fortsatt och utvecklat samarbete mellan kultur- och näringslivssatsningar för att skapa ett
innovativt klimat och därmed tillväxt på Gotland.
Framtidsstrategier
Regionfullmäktige på Gotland antog 2012-02-20 det näringspolitiska programmet, som är ett program för
näringspolitiska mål, utvecklingsområden och prioriteringar på Gotland. En av prioriteringarna som ska gälla för
perioden 2011-2015 är kulturella och kreativa näringar. För Gotlands del innebär hållbar tillväxt en ambition att
värna om den inomregionala balansen, eftersom en levande landsbygd är en viktig utvecklingsfaktor. Den
inomregionala målbilden i Vision Gotland 2025 är tydlig då den säger att ”oavsett var man bor ska det finnas
tillgång till affärer, kultur och upplevelser inom rimligt avstånd”. Entreprenörskap och innovationsförmåga
stöds i första hand genom rådgivning och finansiering till potentiella nyföretagare och till företagare som vill
utveckla sina företag.
Mål och delmål för kulturella och kreativa näringar utgår alla från de befintliga insatser som görs inom ramen
för Region Gotlands näringspolitiska program 2012-2015.
Region Gotland avser att skapa en medfinansieringspott för utvecklingsbidrag för länsinstitutionerna i
samarbete med bland annat de professionella kulturskaparna.

8

Med fristående kulturaktörer menas både näringsidkare med F-skattsedel, frilansare med tillfälliga anställningsformer och uppdragstagare
med A-skatt
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Region Gotland avser även att i samverkan med externa aktörer stödja det fria professionella kulturlivet med
att hitta vägar för större samverkan med näringslivet, kulturturism- och destinationsutvecklingsaktörer.
Region Gotland ska skapa mötesplatser mellan kultur och näringsliv för att utveckla besöksnäringen och
attrahera fler att arbeta inom sektorn.
Mål 1: Att, i enlighet med det näringspolitiska programmet, öka antalet verksamma inom de kulturella och
kreativa näringarna med 2 % per år under kulturplaneperioden 2014-2016.
Delmål 1: Att de kulturella och kreativa näringarna ska ha tillgång till stödjande åtgärder
såsom rådgivning med mera, för att underlätta företagande inom kultursektorn.
Region Gotland har uppdragit åt ALMI Företagspartner Gotland att tillhandahålla tjänsten.
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REDOVISNING OCH UPPFÖLJNING
Region Gotland har under kulturplaneperioden 2011-2013 skapat strukturer för kultursamverkansarbetet.
Dessa strukturer behandlar de olika delar som ingår i ett demokratiskt samhälle, exempelvis jäv och politikens
förhållningssätt enligt principen om armlängds avstånd.
För att skapa kontinuitet, stabilitet och hållbarhet ska en strategi för uppföljning och utvärdering inom
kulturområdet på Gotland tas fram. Strategin ska omfatta såväl den regionala kulturverksamheten som den
primärkommunala.
Kultur- och fritidsnämnden har från och med 2013 tecknat årliga uppdragsöverenskommelser med respektive
kulturinstitution. Från och med 2014 kommer överenskommelserna att övergå till formen av beslutdokument,
vilka ligger till grund för fördelning av medel inom kultursamverkansmodellen som kultur- och fritidsnämnden
fattar beslut om. Besluten är kopplade till de offentliga bidrag (statliga och regionala) som institutionerna
erhåller. I besluten regleras regionens kulturpolitiska mål och regionala utvecklingsprogram men även de
riktlinjer och villkor som gäller för statligt verksamhetsbidrag. Besluten ska, utan att detaljstyra, beskriva mål
och uppdrag kopplat till bidraget samt krav på verksamhetsplan, verksamhetsberättelse och redovisning.
Institutionerna ska varje år redovisa kulturplanens uppnådda mål, använda medel och statistik. Detta görs med
utgångspunkt från regionens och kulturrådets prioriterade målområden, barn och ungas rätt till kultur,
tillgänglighet och samverkan liksom kulturrådets övriga horisontella perspektiv jämställdhet, interkulturell
verksamhet och internationalisering.
Region Gotland kommer därefter att sammanställa uppföljningarna samt tydliggöra, utvärdera och analysera
eventuella orsakssamband.
För att få kulturkonsumenternas åsikter används undersökningar och utvärderingar i syfte att utveckla och
kvalitetsförbättra utifrån ett lärandeperspektiv.
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BUDGET 2014-2016
Region Gotland beslutar årligen om budgetfördelning till nämnderna. I dagsläget omfattas kultur- och
fritidsförvaltningen av ca 3,4 % av den totala budgeten för Region Gotland. Jordbruk och turism är basnäringar
på ön och kulturen i bred bemärkelse är en viktig förutsättning för besöksnäringen och därmed Region
Gotlands tillväxt.

NY FÖRDELNINGSMODELL PÅ GOTLAND
Under perioden 2011-2013 förändrades inte den ekonomiska fördelningen mellan institutionerna.
Fördelningen byggde på arv och var inte anpassad till dagens bidragssystem. Inför den nya kulturplaneperioden
2014-2016 införs ett nytt fördelningssystem som bygger på procentuell fördelning mellan stat och region.
För att skapa medel för utveckling och motivera till ökad samverkan kommer Region Gotland att skapa en pott
där institutionerna kan söka regionala utvecklingsmedel. Prioriterade projekt är de som sker i samverkan med
9
en annan länsinstitution eller med någon annan aktör , lokalt på Gotland, nationellt eller internationellt.

Region Gotland 45,23% Staten 54,77%
2014 (exkl uppräkning)
Länsteatern
Länsmusiken
Gotlands Museum
Gotlands läns hemslöjdsförening
Länsbiblioteket
Film på Gotland
Summa
2015 och 2016 (exkl uppräkning)
Professionell teater, dans och musik - scenkonst
Gotlands Museum
Gotlands läns hemslöjdsförening
Länsbiblioteket
Film på Gotland
Summa

Total
8 317 400,00 kr
12 725 500,00 kr
14 362 100,00 kr
1 139 600,00 kr
1 620 400,00 kr
1 594 000,00 kr
39 759 000,00 kr
Total
21 042 900,00 kr
14 362 100,00 kr
1 139 600,00 kr
1 620 400,00 kr
1 594 000,00 kr
39 759 000,00 kr

Under 2015 och 2016 kommer Region Gotland avsätta medel i en särskild sökbar pott, kallad regionala
utvecklingsmedel. Endast länsinstitutionerna kan söka bidrag från potten.
Budgeten ovan bygger på 2013 års siffror. Procentfördelningen mellan stat och region är rörlig utifrån den
tilldelade budgetramen.
Från och med 2015 kommer länsdanskonsulenten ingå i scenkonstorganisationen tillsammans med
scenkonstkonsulenten.

9

”Annan aktör” kan vara fria professionella utövare, ideella föreningar, kommersiella aktörer etc.

30

SLUTORD
När Region Gotland som en av fem regioner anmälde sitt intresse till att vara först ut med det nya sättet att
fördela statliga medel till regionala institutioner var det okänd mark som skulle beträdas. Frågorna var många
och det blev en resa med mycket lärande och många samtal.
Region Gotland har dragit erfarenheter och fått inspiration att tänka på nya sätt kring kulturen på ön och det
myllrande kulturliv som berikar oss själva, resten av Sverige, Östersjöområdet och världen. Tack vare processen
med genomförandet av kultursamverkansmodellen och förverkligandet av kulturplanens innehåll står regionen
nu beredd att staka ut nya mål och att med ny energi gå vidare in i det fortsatta arbetet med att skapa goda
förutsättningar för kulturens vidare utveckling på Gotland.
Nya utmaningar har tillkommit eller finns fortfarande kvar, exempelvis arbetet med ”kulturhamnen”, en
infrastruktur för scenkonsten, att utveckla samarbetet med näringslivet och att skapa ytterligare
reseanledningar genom åretruntevenemang.
Den allra största utmaningen kanske är att sprida kunskapen om och förståelsen för kulturens egenvärde.
Kulturen fyller livet med mening och hjälper människor med val i livet och att tolka sin samtid, vilket är
ovärderliga kunskaper. Ett samhälle utan musik, bild, form, teater, dans, film, litteratur med mera vore ett
samhälle utan själ och hjärta.
Undertecknad vill å Kultur- och fritidsförvaltningens vägnar tacka alla som har kommit med synpunkter och
inspel för det stora engagemanget som visats i arbetet med den nya kulturplanen. Det åskådliggör kulturens
betydelse för Gotland med sin mångfald av aktiva kulturutövare och konsumenter.
Det är en glädje och förmån att, som inflyttad, få leva och bo på denna ö.

Maria Modig
Kultur- och fritidsdirektör
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Delegationsbeslut om stöd till kultur- och fritidsverksamhet, september 2013
Sökande
Arrangemang
Stöd till kulturarrangemang/projekt
Gotlands läns HemslöjdsKlink på fri hand.
förening, KFN 2013/42
Seminarium om konsten
Bedömning av konsekvenser för
att bygga allmogebåt,
barn och unga
13-16/9
Kallelina Glansk, KFN 2013/166 ”efter Nybörjares
Bedömning av konsekvenser för
Wegetatun…”, CDbarn och unga
musiktillverkning
Vilhelm Jagerhjelm,
Produktionsstöd
KFN 2013/209
”Gaffelfibbla”, ”Satan
Sonja” (arbetstitlar)
Friggafilm, KFN 2013/210
Dokumentärfilmen
”Ullriket”
Grimm film, KFN 2013/225
Filmen ”7 dagar”
Staffan Julén, KFN 2013/226
Dokumentärfilm om
Gunilla Palmstierna
Weiss
Joshua Bonnetta, KFN 2013/227 Konstfilm/kortfilm,
inspelning bl.a. på Stora
Karlsö
Stöd till fritidsarrangemang/projekt
Gotlands Fäktklubb,
Baltic Sea Summer
KFN 2013/89
Fencing Camp 2013,
Bedömning av konsekvenser för
23-29/6

Sökt summa

Beslut

15 000 kr

8 000 kr

30 000 kr

1 100 kr

4 000 kr

10 000 kr
10 000 kr
10 000 kr

10 000 kr
10 000 kr

10 000 kr

10 000 kr

Hyresbefrielse ca
28 000 kr

Hyresbefrielse högst
21 000 kr
Kontantstöd 7 000 kr

31 250 kr

10 000 kr

Rauk’n roll, 25-30/6

Hyresbefrielse
3 456 kr

Hyresbefrielse högst
3 500 kr

SM i varpa 2013,
21-27/7
6th WCSA World
Championship 2013,
12-17/8

Hyresbefrielse
12 602 kr
Hyresbefrielse
30 000 kr

Hyresbefrielse högst
10 000 kr
Hyresbefrielse högst
4 000 kr
Kontantstöd 20 000 kr

Östersjömästerskapen
2013, 26-28/7

Hyresbefrielse
4 880 kr

Hyresbefrielse högst
3 000 kr

10 000 kr

8 000 kr

Hyreskostnader
och material
2 500 kr
34 000 kr

Ansökan avslås

barn och unga

DBF, Demokrati för Barns
Framtid, KFN 2013/102

Den goda sommaren,
barnläger 30/6-4/7

Bedömning av konsekvenser för
barn och unga

Visby Valkyries Roller Derby,
KFN 2013/103
Bedömning av konsekvenser för
barn och unga
Fole IF, KFN 2013/168

Gotlands Armborstförening
(GAF), KFN 2013/181
Bedömning av konsekvenser för
barn och unga

Gotlands Bordtennisförbund,
KFN 2013/183
Bedömning av konsekvenser för
barn och unga
GMF Motorcross, KFN 2013/192
Bedömning av konsekvenser för
barn och unga
IFK Visby, KFN 2013/211
Bedömning av konsekvenser för
barn och unga

Gotlands Idrottsförbund, KFN
2013/220,Bedömning av
konsekvenser för barn och unga

Mälarfräsen, 26-27/7
Träningsläger i
bordtennis
Internationell
ungdomsledarcamp
2013

23 000 kr

Sökande
Shorinju Kempo Visby Shibu,

Arrangemang
SM I Embu 6-7/7

Sökt summa
18 200 kr

Beslut
Hyresbefrielse högst
6 000 kr

5 000 kr

5 000 kr

5 000 kr

5 000 kr

5 000 kr

5 000 kr

Ca 5 000 kr

Högst 5 000 kr

5 000 kr

Högst 5 000 kr

Söker stöd till
material och
uppehälle

Avslås

KFN 2013/221

Tryckningsbidrag
Britta Ahrling Pehrsson,
KFN 2013/229

Fårö hemygdsförening förlag,
KFN 2013/230

Sångsällskapet NS,
KFN 2013/231

Pengar i Påse
Noak Engfeldt, Adam Olsson,
KFN 2013/175

Stenkyrka Folkets hus
ungdomssektion, KFN 2013/176
Vilhelm Englund, William
Cöster, KFN 2013/240

”Farmor funderar igen”
(bok 3)
Ingmar Bergmans
filmiska landskap
Jubileumsbok 110 år för
Sångsällskapet NS
Renovera BMX-bana i
Gråbo
En magisk afton med
trolleriföreställning
Cykla från Visby till
Barcelona för att samla
pengar till SOS
Barnbyar

Registrering av ideell förening
Föreningen Football For All
Global (FFA-Global),

Godkännes

KFN 2013/116

Föreningen Rauk Arm, Sudrets
armbrytarförening,

Godkännes

KFN 2013/189

Gotlands Husbehovsfiskeförening, KFN 2013/191
Planförslag
Program för del av
Västergarnsområdet, Västergarn
Ammor 1:42 m.fl.,

Synpunkter lämnade av Niklas Callenmark

KFN 2013/200

Förslag till detaljplan för Hall
Västös 1:8 och 1:9, KFN
2013/233
Förslag till program för kv
Järnvägen i Visby, Region
Gotland, KFN 2013/234
Planprogram för
ÖSTERCENTRUM M M,
Region Gotland, KFN 2013/235
Förslag till detaljplan för
TOFTA BJÄRS 1:34 m fl,
Region Gotland, KFN 2013/243
Tyck till!
Majken Pettersson,
KFN 2013/190
Jane Olsson, KFN 2013/196

Bo Jacobsson, KFN 2013/186

Synpunkter lämnade av Niklas Callenmark

Synpunkter lämnade av Niklas Callenmark

Synpunkter lämnade av Niklas Callenmark

Synpunkter lämnade av Niklas Callenmark

Flaggor hissade flera dygn utanför
biblioteket i Hemse
Saknar konsumentrådgivning på
Gotland,
Aktiviteter på Klintevallen

Anställningsärenden, löpnr 37-43. Utbetalningslistor, löpnr 601-608.

Besvarad av Maria Modig
Besvarad av Maria Modig
Besvarad per telefon av Niklas
Callenmark

Kultur- och fritidsförvaltningen
Madeleine Nilsson

Ärendenr KFN 2013/42
Handlingstyp Delegationsbeslut
Datum 2013-05-31

Sökande

Gotlands läns Hemslöjdsförening
Frode Falkenhaug,
Kopparviksgatan 7,
621 58 Visby
Beskrivning av aktivitet

”Klink på fri hand” – seminarium, den 13-16/9-13, i konsten att bygga allmogebåtar på
ursprungligt sätt samt erfarenhetsutbyte inom Nordisk allmogebåtskultur.
Bedömning
Med hög professionell ambitionsnivå, avgörande nätverk i sin genre och många
spännande samarbetsparter har detta första inledande projektet alla förutsättningar
att kunna få en fortsättning så som projektidéerna beskriver.
För Kultur- och fritidsnämnden är ett av de prioriterade målen att synliggöra
gotländsk kultur nationellt och internationellt och vi hoppas att stödet kan göra
projektet i alla sina delar möjligt att genomföra.
Beslut
 Föreningen beviljas ett stöd på 8 000 kr (åttatusen kronor)



Skriftlig redovisning innehållande utvärdering och ekonomisk
redovisning ska omgående efter att projektet är avslutat lämnas in till
kultur- och fritidsförvaltningen (bifogas), dock senast 13 12 31.
Stödet debiteras verksamhet 318, objekt 310994, år 2013.



Bedömning av konsekvenser för barn och unga enligt den s k
Barnchecklistan har gjorts.



I er marknadsföring ska anges att föreningen får stöd av Region Gotland,
Kultur- och fritidsförvaltningen, vilket sker genom att våra logotyper används
vid annonsering, affischering mm. (Vid eventuella frågor kring logotypernas
användning, kontakta oss för ytterligare information.)
Korrekta logotyper för tryck och webb finns att hämta på
www.gotland.se/imcms/55056

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

Maria Modig
Kultur- och fritidsdirektör

Madeleine Nilsson
Kulturutvecklare

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 registrator_kff@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Kultur- och
fritidsförvaltningen

Bedömning av konsekvenser

för barn och ungdomar

Madeleine Nilsson

Ansökan om stöd till kulturarrangemang. Klink på fri hand

Ärendenummer
KFN 2013/42

1. Berör frågan/ärendet flickor och pojkar?
 Nej, motivera

X Ja

Som inbjudna intresserade och i framtiden även som tilltänkta besökare och användare av den e v eget
byggda Gotländska tremänning vars syfte kommer att vara att bedriva skolsegling.
Om du svarat ja, besvara följande frågor:
2. Vilka flickor och pojkars berörs av denna fråga/ärende?
Först och främst intresserad ungdom, därefter skolelever som deltar i den e v skolsegling som kan bli
resultat av framtida delmoment i projektet.
3. Hur sätts flickor och pojkars bästa i främsta rummet? Exempelvis när det gäller följande
rättigheter;
- sociala
- ekonomiska
- kulturella
- hälsa
- omsorgsbehov
- utveckling
- säkerhet
Med erfarenheter från organisationen ”Vinden drar”, som har många yngre kvinnor som medlemmar,
finns alla möjligheter att påverka den gotländska allmogebåtsmiljön, som är tämligen mansdominerad,
så att flickors och pojkars bästa sätts i främsta rummet i alla projektets delmoment.
4. Hur tas hänsyn till alla flickors och pojkars lika värde?
Se svar på fråga 3.
5. Flickor och pojkars erfarenheter har inhämtats på detta sätt
Beskriv kort
Endast utifrån erfarenhet och projektets egna tankar och funderingar för framtiden.
Flickors och pojkars erfarenheter har inte inhämtats – motivera.
Denna del av projektet är endast ett inledande seminarium som vänder sig till ffa vuxna.
Om flickor och pojkar tillfrågats ska en återkoppling/uppföljning göras.
6. Beskriv eventuella intressekonflikter, prioriteringar och avvägningar som gjorts.
\

Besöksadress Visborgsallén 19

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

Webbplats www.gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator_kff@gotland.se

Org. nr. 212000-0803

Kultur- och fritidsförvaltningen
Madeleine Nilsson

Ärendenr KFN 2013/166
Handlingstyp Delegationsbeslut
Datum den 5 juli 2013

Sökande
Kallelina Glansk
Mårtenskvior 1 K
623 35 Burgsvik
Beskrivning av aktivitet
-”efter Nybörjares Wegetatun…”, CD-musiktillverkning.
Bedömning
En konstnär med många uttryck. Denna gång med musik på sitt alldeles egna vis.
För Kultur- och fritidsnämnden är ett av de prioriterade målen att ge stöd till
arrangemang som riktar sig till barn och unga. Vi kan därför inte bevilja hela det
sökta beloppet. Däremot vill vi gärna ge ett uppmuntrande litet ekonomiskt stöd
samt, bifogat i detta brev, en mängd kontaktytor att gå vidare till. Både för att
ytterligare söka både fler ekonomiska stöd men även en mängd praktiska kontakter
och idéer till fortsatt arbete med utgivningen och distributionen.
Musik av detta slag kan inrama både egen och andras konst/konstinstallation,
performanceartisteri, ljudsättning av utemiljöer/parker o dyl.
Beslut
 Kallelina Glansk beviljas ett stöd på 1 100 kr (ettusen etthundra kronor)
 Skriftlig redovisning innehållande utvärdering och ekonomisk
redovisning ska omgående efter att projektet är avslutat lämnas in till
kultur- och fritidsförvaltningen (bifogas), dock senast 13 12 31.
 Stödet debiteras verksamhet 318, objekt 310994, år 2013.
 I er marknadsföring ska anges att du fått stöd av Region Gotland, Kulturoch fritidsförvaltningen, vilket sker genom att våra logotyper används vid
annonsering, affischering mm. (Vid eventuella frågor kring logotypernas
användning, kontakta oss för ytterligare information.)
Korrekta logotyper för tryck och webb finns att hämta på
www.gotland.se/imcms/55056
KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

Maria Modig
Kultur- och fritidsdirektör

Madeleine Nilsson
Kulturutvecklare

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 registrator_kff@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Kultur- och
fritidsförvaltningen

Bedömning av konsekvenser
för barn och ungdomar

Madeleine Nilsson

Ansökan om stöd för kulturarrangemang, CD-musik tillverkning

Ärendenummer

KFN 2013/166

1. Berör frågan/ärendet flickor och pojkar?
 Ja

X Nej, motivera

Ett projekt helt och hållet riktat till en vuxen publik, eller för utgivning av CD-musik
och distribution av densamma.

Om du svarat ja, besvara följande frågor:
2. Vilka flickor och pojkars berörs av denna fråga/ärende?

3. Hur sätts flickor och pojkars bästa i främsta rummet? Exempelvis när det gäller
följande rättigheter;
- sociala
- ekonomiska
- kulturella
- hälsa
- omsorgsbehov
- utveckling
- säkerhet

4. Hur tas hänsyn till alla flickors och pojkars lika värde?

5. Flickor och pojkars erfarenheter har inhämtats på detta sätt
Beskriv kort

Flickors och pojkars erfarenheter har inte inhämtats – motivera.

Om flickor och pojkar tillfrågats ska en återkoppling/uppföljning göras.
6. Beskriv eventuella intressekonflikter, prioriteringar och avvägningar som gjorts.

Besöksadress Visborgsallén 19

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

Webbplats www.gotland.se
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Kultur- och
fritidsförvaltningen

Bedömning av konsekvenser

för barn och ungdomar

Johanna Larsson

Ansökan om stöd till fritidsarrangemang, Baltic Sea
Summer Fencing Camp 2013

Ärendenummer

KFN 2013/89

1. Berör frågan/ärendet flickor och pojkar?
x Ja

 Nej, motivera

Om du svarat ja, besvara följande frågor:
2. Vilka flickor och pojkars berörs av denna fråga/ärende?

Barn och unga som är fäktintresserade. Alla elever på Ateneskolan både de som har
fäktning i sin undervisning och deras kompisar på skolan. Barn till fäktintresserade
föräldrar.

3. Hur sätts flickor och pojkars bästa i främsta rummet? Exempelvis när det gäller
följande rättigheter;
- sociala
- ekonomiska
- kulturella
- hälsa
- omsorgsbehov
- utveckling
- säkerhet

Lägret är ett barn- och ungdomsläger för åldrarna 9-16 år. Lägret inspirerar ungdomar
till ledarskap och ger internationellt utbyte och erfarenheter av att få träna med högt
rankade fäktare.
4. Hur tas hänsyn till alla flickors och pojkars lika värde?

Sporten har 30% flickor och Gotlands Fäktklubb jobbar/värnar om kvinnligt
ledarskap och deltagande. Alla är välkomna in i sporten.

5. Flickor och pojkars erfarenheter har inhämtats på detta sätt
Beskriv kort

Flickors och pojkars erfarenheter har inte inhämtats – motivera.

Finns ingen struktur för rutinmässigt erfarenhetsutbyte med barnen. Barnens
erfarenheter och barn- och ungdomsverksamhetens erfarenheter förmedlas av deras

Besöksadress Visborgsallén 19

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

Webbplats www.gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator_kff@gotland.se
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Region Gotland

Bedömning av konsekvenser 2 (2)
för barn och ungdomar
KFN 2013/89

föräldrar och ledare, av föreningen.
Om flickor och pojkar tillfrågats ska en återkoppling/uppföljning göras.
6. Beskriv eventuella intressekonflikter, prioriteringar och avvägningar som gjorts.

Inga intressekonflikter har identifierats.

Kultur- och
fritidsförvaltningen

Bedömning av konsekvenser

för barn och ungdomar

Johanna Larson

Ansökan om stöd för kultur/fritidsarrangemang, Den
goda sommaren

Ärendenummer

KFN 2013/102

1. Berör frågan/ärendet flickor och pojkar?
x Ja

 Nej, motivera

Om du svarat ja, besvara följande frågor:
2. Vilka flickor och pojkars berörs av denna fråga/ärende?

Främst invandrade barn och unga men även svenskfödda barn både på Gotland och i
andra stora städer som föreningen har förgreningar i.

3. Hur sätts flickor och pojkars bästa i främsta rummet? Exempelvis när det gäller
följande rättigheter;
- sociala
- ekonomiska
- kulturella
- hälsa
- omsorgsbehov
- utveckling
- säkerhet

Sommarlägret är direkt vänt till barn att få uppleva den svenska naturen och social
samvaro under sommaren utan att det ska kosta föräldrarna för mycket. Lägret riktar
in sig på att lära om allemansrätten och barns rättigheter i ett land som Sverige enligt
barnkonventionen. Lägret ger barnen badmöjligheter som ska ge dem sim- och
vattenvana i kulturella, säkerhets och folkhälsoaspekter.
4. Hur tas hänsyn till alla flickors och pojkars lika värde?

Alla är lika välkomna. Lägret arbetar efter barnkonventionens riktlinjer.

5. Flickor och pojkars erfarenheter har inhämtats på detta sätt
Beskriv kort

Flickors och pojkars erfarenheter har inte inhämtats – motivera.

Finns ingen struktur för rutinmässigt erfarenhetsutbyte med barnen. Barnens
erfarenheter och barn- och ungdomsverksamhetens erfarenheter förmedlas av
föreningen.
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Om flickor och pojkar tillfrågats ska en återkoppling/uppföljning göras.
6. Beskriv eventuella intressekonflikter, prioriteringar och avvägningar som gjorts.

Inga intressekonflikter identifierade.

Kultur- och
fritidsförvaltningen

Bedömning av konsekvenser

för barn och ungdomar

Johanna Larson

Ansökan om stöd för fritidsarrangemang. Rauknroll 2530 juni

Ärendenummer

KFN 2013/103

1. Berör frågan/ärendet flickor och pojkar?
 Ja

x Nej, motivera

Inte direkt barn och unga enligt barnkonventionen. Den berör unga vuxna och
speciellt unga kvinnors intresse.

Om du svarat ja, besvara följande frågor:
2. Vilka flickor och pojkars berörs av denna fråga/ärende?

3. Hur sätts flickor och pojkars bästa i främsta rummet? Exempelvis när det gäller
följande rättigheter;
- sociala
- ekonomiska
- kulturella
- hälsa
- omsorgsbehov
- utveckling
- säkerhet

4. Hur tas hänsyn till alla flickors och pojkars lika värde?

Sporten är ny i Sverige och traditionellt en kvinnlig sport men män är välkomna att
delta.
5. Flickor och pojkars erfarenheter har inhämtats på detta sätt
Beskriv kort

I samtal med de unga vuxna utövarna har erfarenheter inhämtats.
Flickors och pojkars erfarenheter har inte inhämtats – motivera.

Om flickor och pojkar tillfrågats ska en återkoppling/uppföljning göras.
6. Beskriv eventuella intressekonflikter, prioriteringar och avvägningar som gjorts.

Inga intressekonflikter har identifierats.
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Kultur- och
fritidsförvaltningen

Bedömning av konsekvenser

för barn och ungdomar

Johanna Larson

Ansökan om stöd för fritidsarrangemang, 6th WCSA
World Championship

Ärendenummer

KFN 2013/181

1. Berör frågan/ärendet flickor och pojkar?
 Ja

X Nej, motivera

VM:et berör inte i huvudsak barn och ungdomar. Men några ungdomar deltar i
tävlingarna på denna elitnivå (i sin sport) och klasser för junior finns.

Om du svarat ja, besvara följande frågor:
2. Vilka flickor och pojkars berörs av denna fråga/ärende?

3. Hur sätts flickor och pojkars bästa i främsta rummet? Exempelvis när det gäller
följande rättigheter;
- sociala
- ekonomiska
- kulturella
- hälsa
- omsorgsbehov
- utveckling
- säkerhet

4. Hur tas hänsyn till alla flickors och pojkars lika värde?

Olika klasser för unga och vuxna finns. Sporten är prestationsjämn och har inte
delade klasser för dam och herr.

5. Flickor och pojkars erfarenheter har inhämtats på detta sätt
Beskriv kort

Flickors och pojkars erfarenheter har inte inhämtats – motivera.

Finns ingen struktur för rutinmässigt erfarenhetsutbyte med barnen. Barnens
erfarenheter och barn- och ungdomsverksamhetens erfarenheter förmedlas av deras
föräldrar och ledare, av föreningen.
Om flickor och pojkar tillfrågats ska en återkoppling/uppföljning göras.
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6. Beskriv eventuella intressekonflikter, prioriteringar och avvägningar som gjorts.

Arrangemanget har fått stöd för att det är en unik företeelse för Europa då det är
första gången det går av stapeln på denna sida Atlanten. Tävlingen har ett stor värde
för Gotlands förlänging av turistsäsongen.

Kultur- och
fritidsförvaltningen

Bedömning av konsekvenser

för barn och ungdomar

Johanna Larson

Ansökan arrangemangsstöd från Gotlands
Bordtennisförbund, Östersjömästerskapen 2013

Ärendenummer

KFN 2013/183

1. Berör frågan/ärendet flickor och pojkar?
X Ja

 Nej, motivera

Om du svarat ja, besvara följande frågor:
2. Vilka flickor och pojkars berörs av denna fråga/ärende?

Pingisspelande barn och ungdomar från Gotland och hela Sverige som tävlar.

3. Hur sätts flickor och pojkars bästa i främsta rummet? Exempelvis när det gäller
följande rättigheter;
- sociala
- ekonomiska
- kulturella
- hälsa
- omsorgsbehov
- utveckling
- säkerhet

4. Hur tas hänsyn till alla flickors och pojkars lika värde?

Genom dam och herrklasser gör sporten så att prestationen värderas lika för lika
förutsättningar.

5. Flickor och pojkars erfarenheter har inhämtats på detta sätt
Beskriv kort

Flickors och pojkars erfarenheter har inte inhämtats – motivera.

Finns ingen struktur för rutinmässigt erfarenhetsutbyte med barnen. Barnens
erfarenheter och barn- och ungdomsverksamhetens erfarenheter förmedlas av
föreningen.
Om flickor och pojkar tillfrågats ska en återkoppling/uppföljning göras.
6. Beskriv eventuella intressekonflikter, prioriteringar och avvägningar som gjorts.
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Mästerskapen har inte huvudfokus på barn och ungdom utan även tävlingsutövande
vuxna. Det har gjort att stödet minskat något mot den önskade summan. Dock är
stödet viktigt för barn att få se och möta äldre tävlingsutövare för att få förebilder.
Det är också viktigt att unga får möta andra ungdomar som inte är från Gotland på
hemmaplan.

Kultur- och
fritidsförvaltningen

Bedömning av konsekvenser

för barn och ungdomar

Johanna Larson

Ansökan om stöd för fritidsarrangemang. Mälarfräsen
26/7-27/7 2013

Ärendenummer

KFN 2013/192

1. Berör frågan/ärendet flickor och pojkar?
x Ja

 Nej, motivera

Om du svarat ja, besvara följande frågor:
2. Vilka flickor och pojkars berörs av denna fråga/ärende?

Motorcross intresserade pojkar och flickor. Barn som har föräldrar som är
motorcrossintresserade.

3. Hur sätts flickor och pojkars bästa i främsta rummet? Exempelvis när det gäller
följande rättigheter;
- sociala
- ekonomiska
- kulturella
- hälsa
- omsorgsbehov
- utveckling
- säkerhet

Arrangemanget är riktat till ungdomar 6-19 år där det finns olika klasser som
respekterar åldersgruppens förmåga. Guldhjälmen för barn och knattar och
Juniorklassen för ungdomar. Sporten lär ut säkerhet och arbetar med
miljöförbättringar – redan till de unga. Sporten har en stor social funktion bland de
motorintresserade och är kostsam ekonomiskt. Föräldrar har ett stort engagemang
och intresse och lägger mycket tid och pengar på sina barn och ungdomar som vill
hålla på. Men det krävs en stor föräldrainsats.
4. Hur tas hänsyn till alla flickors och pojkars lika värde?

Sporten är en traditionellt manlig sport, så det är viktigt att stödja arrangemang som
Guldhjälmen för barn och knattar där differentieringen mellan kön ännu inte
stagnerat. Alla är välkomna in i sporten.

5. Flickor och pojkars erfarenheter har inhämtats på detta sätt
Beskriv kort
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Flickors och pojkars erfarenheter har inte inhämtats – motivera.

Finns ingen struktur för rutinmässigt erfarenhetsutbyte med barnen. Barnens
erfarenheter och barn- och ungdomsverksamhetens erfarenheter förmedlas av deras
föräldrar och ledare.
Om flickor och pojkar tillfrågats ska en återkoppling/uppföljning göras.
6. Beskriv eventuella intressekonflikter, prioriteringar och avvägningar som gjorts.

Vid bedömning av stödet har det beaktats att sporten är med övervägande deltagare
en pojk/manlig sport. Sporten har en kraftfull ekonomi vad det gäller
föräldrars/aktivas vilja och förmåga att bekosta sporten pga stort engagemang och
intresse.

Kultur- och
fritidsförvaltningen

Bedömning av konsekvenser

för barn och ungdomar

Johanna Larsson

Ansökan om stöd för fritidsarrangemang. Träningsläger i
bordtennis 22/4-25/7Rättelse av datum: 22-25/7 2013

Ärendenummer

KFN 2013/211

1. Berör frågan/ärendet flickor och pojkar?
x Ja

 Nej, motivera

Arrangemanget är inte specifikt riktat till barn och ungdomar – men öppen i alla
åldrar. Av estimerade 15 deltagare är kanske hälften barn och unga.
Om du svarat ja, besvara följande frågor:
2. Vilka flickor och pojkars berörs av denna fråga/ärende?

De om är anmälda till lägret och redan ingår i en bordtennisförening.
3. Hur sätts flickor och pojkars bästa i främsta rummet? Exempelvis när det gäller
följande rättigheter;
- sociala
- ekonomiska
- kulturella
- hälsa
- omsorgsbehov
- utveckling
- säkerhet

Vet inte. Lägret har bara bjudit in till redan befintliga bordtennisklubbar och riktar sig
inte till några andra i första hand.
4. Hur tas hänsyn till alla flickors och pojkars lika värde?

Jag vet inte. Sporten bordtennis spelar på lika grunder.
5. Flickor och pojkars erfarenheter har inhämtats på detta sätt
Beskriv kort

Inga erfarenheter har inhämtats.
Flickors och pojkars erfarenheter har inte inhämtats – motivera.

Lägret har inte varit än.
Om flickor och pojkar tillfrågats ska en återkoppling/uppföljning göras.
6. Beskriv eventuella intressekonflikter, prioriteringar och avvägningar som gjorts.

Avvägningar som gjorts vid avslag till ansökan. Lägret riktar sig inte primärt till ungdomar,
inte heller till andra klubbar utanför Gotland, eller nya rekryteringar – även om de
säkerligen är välkomna. Lägret har liten omfattning ca 15 deltagare och ligger under
högsäsong i Visby. Lägret har i och med det inte heller något nyskapande i sin utformning.
Allt det fetstilta prioriterar vi.
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Bedömning av konsekvenser

för barn och ungdomar

Johanna Larsson

Ansökan om stöd till internationell ungdomsledarcamp
på Gotland

Ärendenummer

KFN 2013/220

1. Berör frågan/ärendet flickor och pojkar?
x Ja

 Nej, motivera

Om du svarat ja, besvara följande frågor:
2. Vilka flickor och pojkars berörs av denna fråga/ärende?

Alla ungdomar som deltar och alla flickor och pojkar som de i sin tur kommer att leda
i sin sport.
3. Hur sätts flickor och pojkars bästa i främsta rummet? Exempelvis när det gäller
följande rättigheter;
- sociala
- ekonomiska
- kulturella
- hälsa
- omsorgsbehov
- utveckling
- säkerhet

Ungdomsledarcampen bygger på värderingsövningar där jag (handläggare) förmodar
att allt detta ingår – att ta hänsyn till och hantera.
4. Hur tas hänsyn till alla flickors och pojkars lika värde?

Vet inte.
5. Flickor och pojkars erfarenheter har inhämtats på detta sätt
Beskriv kort

Inga erfarenheter har inhämtats.
Flickors och pojkars erfarenheter har inte inhämtats – motivera.

Finns ingen rutin på inhämtningen av ungdomars erfarenheter.
Om flickor och pojkar tillfrågats ska en återkoppling/uppföljning göras.
6. Beskriv eventuella intressekonflikter, prioriteringar och avvägningar som gjorts.

Avvägning som gjorts för att ge stöd är att det är viktigt att utbilda i
värderingsövningar, demokratiprocessen, föreningsmetoden även internationellt – att
sprida den ”Svenska idrottsmodellen” så det kan ge ringar på vattnet.
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Kultur- och fritidsförvaltningen

Ärendenr KFN 2013/175
Handlingstyp Delegationsbeslut
Pengar i Påse
Datum 24 maj 2013

Sökande

Noak Engfeldt, Adam Olsson
Torsgatan 10, 621 45 Visby
Noak14@hotmail.com
Beskrivning av aktivitet

Renovera BMX-banan på Gråbo i anslutning till Bogen 1 och Bogen 2, Visby. Ett
bra ställe att cykla på behövs, det är många ungdomar som har ett stort cykelintresse
och vill ha ett ställe att vara på. För att röja och rusta upp banan behövs bark, jord
och grus för ca 5 000 kr. Kontakt har tagits med avdelningschef Ann-Sofie Lindskog,
samhällsbyggnadskontoret, som gav klartecken till iordningställande och användning
av cykelbanan och tyckte initiativet var mycket positivt.
Bedömning

Ungdomsavdelningen tycker också att det är ett mycket bra initiativ av Noak och
Adam att göra i ordning cykelbanan och ge ungdomar möjlighet att utöva sitt
fritidsintresse.
Beslut

-

-

Ansökan beviljas med högst 5 000 kr, riktat till iordningställande av BMXbanan. Personal på PUMA ungdomsgård hjälper till med beställning mot
rekvisition av material m.m. tillsammans med ungdomarna.
Stödet belastar 1620-383.
Skriftlig redovisning innehållande utvärdering och ekonomiskt utfall skall
lämnas in till kultur- och fritidsförvaltningen senast två månader efter
genomfört arrangemang.

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

Roger Anrog
Namn
Beslutande

Namn
Handläggare
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Ärendenr KFN 2013/240
Handlingstyp Delegationsbeslut:
Pengar i Påse

Kultur- och fritidsförvaltningen

Datum 15 augusti 2013

Sökande

Vilhelm Englund och William Cöster
vilhelm.englund@hotmail.com
Beskrivning av aktivitet

Vilhelm och William planerar att cykla från Visby till Barcelona i syfte att samla in
pengar till SOS Barnbyar. De vill på det sättet stödja organisationens arbete och
inspirera andra ungdomar till att ta eget ansvar och att genomföra olika kreativa
projekt. Ekonomiskt stöd ska användas till material för resan och till uppehälle och
skulle underlätta för genomförande av projektet.
Bedömning

Projektet är en mycket god idé både för syftet att samla in pengar och som
inspiration för andra ungdomar. Det fyller dock inte kriteriet för Pengar i Påse som
är att unga gör saker för andra unga på Gotland. Om en presentation av resan görs
för andra unga när den genomförts, t.ex. i skolor eller vid andra arrangemang, är
Vilhelm och William välkomna att återkomma med en ansökan om bidrag för
kostnader i samband med detta.
Beslut

-

Ansökan avslås.

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

Björn Ahlsén

Roger Anrog

Avdelningschef

Handläggare
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Ärendenr. KFN 2013/116

Kultur- och fritidsförvaltningen

Datum 2013-07-05
Handlingstyp DELEGATIONSBESLUT

Föreningen Football For All Global (FFA-Global)
ansökan om registrering av ideell förening.
Föreningen återbildades 2013-03-12.
Föreningens syfte är att lyfta ungdomar ur hopplösheten och marginalisering,
och med idrotten som redskap motivera, utmana och hjälpa dem till utveckling;
sportsligt, akademiskt, socialt och andligt.

-

Beslut:
Föreningen FFA Global godkännes som förening och ingår i Kultur- och
fritidsförvaltningens föreningsregister från och med 2013-07-05
Föreningen skickar årligen in årsmöteshandlingar och uppdaterar sina
kontaktuppgifter, för att kvarstå som aktuell förening i föreningsregistret.
Föreningen bedriver ungdomsverksamhet erhåller startbidrag med 1 000 kr från
verksamhet 366 objekt 31402. Stödet utbetalas när föreningen genomfört och
redovisat minst 10 godkända sammankomster.

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

Johanna Larson
Handläggare
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Ärendenr. KFN 2013/189

Kultur- och fritidsförvaltningen

Datum 2013-07-05
Handlingstyp DELEGATIONSBESLUT

Föreningen Rauk Arm – Sudrets armbrytarförening
ansökan om registrering av ideell förening.

Föreningen återbildades 2013-04-04
Föreningens ändamål är att av erhållna och insamlade medel bedriva träning och
tävling och andra arrangemang inom armbrytning. Föreningen har sin hemort i
Burgsvik och ingår i Svenska Brottningsförbundet.

-

Beslut:
Föreningen Rauk Arm godkännes som förening och ingår i Kultur- och
fritidsförvaltningens föreningsregister från och med 2013-07-05
Föreningen skickar årligen in årsmöteshandlingar och uppdaterar sina
kontaktuppgifter, för att kvarstå som aktuell förening i föreningsregistret.
Om föreningen bedriver ungdomsverksamhet kan startbidrag med 1 000 kr från
verksamhet 366 objekt 31402 sökas. Stödet utbetalas när föreningen genomfört
och redovisat minst 10 godkända sammankomster.

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

Johanna Larson
Handläggare
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Ärendenr. KFN 2013/116

Kultur- och fritidsförvaltningen

Datum 2013-07-05
Handlingstyp DELEGATIONSBESLUT

Gotlands Husbehovsfiskeförening ansökan om
registrering av ideell förening.
Föreningen återbildades 2013-04-03
Föreningens syfte är att verka för husbehovsfiskare på Gotland genom att bevaka
husbehovsfiskarens intressen, vidmakthålla och utveckla kustfiske med
traditionella redskap, främja fiske, fiskeetik, fiskevård och vattenvård. Genom
samarbete mellan fiskevattenägare, yrkesfiskare och fritidsfiskare och föra
husbehovsfiskets kulturarv vidare till nästa generation med ungdomsverksamhet
samt främja efterlevandet av bestämmelserna för fiskets bedrivande.
Föreningen har ambition att ingå i SKIFO, Svenska Kust- och Insjöfiskares
Organisation när medlemsantalet blivit högre.

-

-

Beslut:
Föreningen Gotlands Husbehovsfiskeförening godkännes som förening och
ingår i Kultur- och fritidsförvaltningens föreningsregister från och med
2013-07-05
Föreningen skickar årligen in årsmöteshandlingar och uppdaterar sina
kontaktuppgifter, för att kvarstå som aktuell förening i föreningsregistret.
Om föreningen bedriver ungdomsverksamhet kan startbidrag med 1 000 kr från
verksamhet 366 objekt 31402 sökas. Stödet utbetalas när föreningen genomfört
och redovisat minst 10 godkända sammankomster.

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

Johanna Larson
Handläggare
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Ärendenr KFN 2013/200

Kultur- och fritidsförvaltningen

Handlingstyp Delegationsbeslut

Niklas Callenmark

Datum 2013-06-20

SBF

Program för del av Västergarnsområdet, Västergarn
Ammor 1:42 m.fl.
Kultur- och fritidsnämnden är utifrån sina verksamhetsområden och ansvar
nöjd med att miljöförhållanden beaktats, såsom exempelvis friluftslivet och
allmänhetens möjlighet att röra sig fritt i området.

Maria Modig

Niklas Callenmark

kultur- och fritidsdirektör

enhetschef anläggningar
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Ärendenr KFN 2013/233

Kultur- och fritidsförvaltningen

Handlingstyp Delegationsbeslut

Niklas Callenmark

Datum 12 augusti 2013

SBF

Förslag till detaljplan för Hall Västös 1:8 och 1:9, Region
Gotland

Kultur- och fritidsförvaltningen har inget att erinra mot detaljplanen och
uppskattar att vikten på tillgång till platser för rekreation och grönytor beaktas.
Det ligger helt i förvaltningens linje att värna om vandringsleder, friluftsliv och
promenadstråk.
Fritidsavdelningen

Niklas Callenmark
Anläggningsansvarig
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Ärendenr KFN 2013/234

Kultur- och fritidsförvaltningen

Handlingstyp Delegationsbeslut

Niklas Callenmark

Datum 12 augusti 2013

SBF

Förslag till program för kv Järnvägen i Visby, Region
Gotland, ärendenr BN 2012/2386
Kultur- och fritidsförvaltningen har inga synpunkter på programförslaget för
kvarteret men reagerar mycket starkt mot att sommarparkering kan lösas på
Gutavallens grusplan (sid 10). Gutavallen är en idrottsanläggning där biltrafik
bör minimeras, och det är därför mycket olämpligt att föreslå sommarparkering
där.
Kultur- och fritidsförvaltningen har personal som har Gutavallen som
utgångspunkt och deras arbetsmiljö skulle försämras kraftigt av den föreslagna
parkeringen. Erfarenheter finns av sommarparkering på Gutavallen från
tidigare år och har visat på att faran för trafikolyckor är överhängande mellan
sommarparkerande turister och personal på Gutavallen. Den grind som ska
passeras för infart har relativt liten bredd samt skymd sikt.
Det kan även påpekas att grusplanen på Gutavallen används kontinuerligt som
kastyta för friidrott samt att det finns planer för att eventuellt placera ett
framtida nytt bad på platsen.
För kultur- och fritidsförvaltningen

Niklas Callenmark
Anläggningsansvarig
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Ärendenr KFN 2013/235

Kultur- och fritidsförvaltningen

Handlingstyp Delegationsbeslut

Niklas Callenmark

Datum 12 augusti 2013

SBF

Planprogram för ÖSTERCENTRUM M M, Region Gotland,
ärendenr 2012/98

Kultur- och fritidsförvaltningen har inget att erinra mot planprogrammet och
uppskattar att Solbergabadets kulturhistoriskt värdefulla byggnad omnämns
samt att planprogrammet tar upp vikten på tillgång till platser för rekreation
och grönytor.
Fritidsavdelningen

Niklas Callenmark
anläggningsansvarig
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Ärendenr KFN 2013/243

Kultur- och fritidsförvaltningen

Handlingstyp Delegationsbeslut

Niklas Callenmark

Datum 22 augusti 2013

SBF

Förslag till detaljplan för TOFTA BJÄRS 1:34 m fl, Region
Gotland, Änr 2013/92016
Kultur- och fritidsnämnden har inget att erinra mot detaljplanen och
uppskattar att vikten på tillgång till platser för rekreation och grönytor tas upp.
Fritidsavdelningen

Niklas Callenmark
anläggningsansvarig

Besöksadress Lövsta Romakloster
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Ärendenr KFN 2013/190

Kultur- och fritidsförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 20 juni 2013

Majken Pettersson
Storgatan 47
623 50 Hemse

Tyck till! Lämna synpunkter - flaggning utanför biblioteket i
Hemse
Tack för din synpunkt. Naturligtvis gäller reglerna för flaggning även inom
Region Gotland, och då enligt de tider som gäller för att hissa och hala flaggan.
Tilläggas kan väl att detta är regler som rekommenderas. Ingen lag förbjuder
att ha flaggan hissad dygnet runt.
Förklaringen till varför flaggorna var hissade är att det var enda möjligheten att
kunna flagga på nationaldagen, den dag då respekten för flaggan ju särskilt
visas. Detta val fick då gå före omständigheten att flaggorna fick vara hissade
flera dygn.
Med vänlig hälsning

Maria Modig
kultur- och fritidsdirektör
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Ärendenr KFN 2013/196

Kultur- och fritidsförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Eva Hallin

Datum 13 juni 2013

Jane Olsson
Jungmansgatan 142
Visby

Tyck till! Lämna synpunkter: Saknar konsumentrådgivning
på Gotland
Hej!
Tack för din synpunkt. Det är flera som efterfrågar konsumentrådgivning, och
tidigare fanns en sådan tjänst som hörde till kultur- och fritidsförvaltningen.
Där ingick även budget- och skuldrådgivning. I april 2009 övergick
rådgivningen till serviceförvaltningen, och sedan 2011 enbart med budget- och
skuldrådgivning då efterfrågan av dessa tjänster var stor, och behovet kvarstår.
Politiska beslut om att återupprätta konsumentvägledning i form av en
personlig tjänst har inte tagits.
För att få stöd är det främst Konsumentverket som kan hjälpa till. De har en
hemsida, www.konsumentverket.se, med information och kontaktuppgifter
enligt nedan:
Du når oss på telefonnummer 0771 - 42 33 00. Växeln är öppen kl 08.00-16.30
alla vardagar. Samtalet kostar som ett vanligt lokalsamtal. Priset för att ringa
med mobiltelefon varierar beroende på vilken operatör du använder.
Kontakt via e-post

Om kontaktformuläret inte fungerar kan du skicka vanlig e-post till
konsumentverket@konsumentverket.se.
Kontakt via brev

Du kan skriva ett vanligt brev till oss. Adressen är
Konsumentverket/KO, Box 48, 651 02 Karlstad.
Med vänlig hälsning
Enligt uppdrag

Eva Hallin
Nämndsekreterare/registrator

Besöksadress Lövsta Romakloster

E-post registrator_kff@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se
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Ett förslag/synpunkt från medborgare
------------------------------------------------------Jag vill lämna:
- Förbättringsförslag
- Beröm
Berätta vilken verksamhet eller område dina synpunkter gäller:
Klintehallen/Klintevallen
Beskriv dina synpunkter:
Tack för den gångna säsongen. vi kämpar på med vår lilla
friidrottsverksamhet inom IK Tjelvar. som nyligen hemkommen (bott på
fastlandet i nästan 20år) har jag inte riktigt kontroll på vem man ska
prata med om man skulle vilja försöka starta lite utomhusaktiviteter på
Klintevallen, jag har också några funderingar på om det går att kolla med
skolan om de har några idéer/tankar/synpunkter på om hur barnen kan få ett
större utbud av fritidsaktiviteter i Klinte.
Jag tror att man skulle kunna utnyttja/sammordna utrymmena i hallen lite
bättre än idag, finns det någon jag kan lämna förslag/synpunkter till?
finns några mindre punkter som skulle behöva repareras/åtgärdas, kan jag
göra något själv?
inför nästa inomhussäsong: går det att få tillgång till
gymnastikutrustningen? (vi hade möjlighet att utnyttja den när hallen
byggdes (när jag växte upp), vad har ändrats?
hur är det med tillgång till styrkerummet?
/Bosse
Vill du bli kontaktad:
- Ja
Fyll i nedanstående uppgifter om du vill bli kontaktad:
Namn: Bo Jacobsson
Adress: Sanda Norrgårde 406
Telefon: 0733-66 54 85
E-post: bosse_ritarcad@telia.com
E-postadress krävs om du vill ha en bekräftelse att vi tagit emot din
synpunkt.:
Genom att skicka uppgifterna ger jag mitt samtycke till att Region Gotland
enligt personuppgiftslagen, PuL, har rätt att spara och lagra dem.
Uppgifterna sparas endast för statistiska ändamål.:
-------------------------------------------------------

