2013-10-28, Eva Hallin

Kallelse/underrättelse

Kultur- och fritidsnämnden
Kallelse till sammanträde

Den 5 november 2013 klockan 09.00-15.00
Dagö, Visborg
Frånvaro anmäls till Eva Hallin, 26 96 61 eller e-post: eva.hallin@gotland.se

1.

Justerare, plats och tid för justering

2.

Kvarten, Carina Norderäng, Gråbobiblioteket

3.

Månadsrapport september, KFN 2013/2, bilaga

4.

Internbudget 2014, KFN 2013/3, bilaga

5.

Framtidens Bungemuseum, KFN 2012/321, bilaga

6.

Kulturpris 2013, KFN 2013/252

7.

Uppdatering av tillämpningsföreskrifter till nya mål och riktlinjer för den
offentliga konsten, KFN 2012/40, bilaga

8.

Sporthall, verksamhetsdrift m.m, KFN 2013/46

9.

Gutavallens friidrottsbanor, slutredovisning, KFN 2012/194, bilaga

10.

Visby IBK, investeringsbidrag, KFN 2013/300, bilaga

11.

Remiss. Länsplan för regional infrastruktur för Gotlands län 2014-2025, RS
2013/6, KFN 2013/276, bilaga, se länk: http://www.gotland.se/remisslansplan

12.

Rapporter och anmälningsärenden

Rapporter

a) Ny ungdomspolitik, remissvar, KFN 2013/247, jfr KFN § 69, 2013-09-10, bilaga
b) Regelverk för serviceförvaltningen, remissvar, KFN 2013/259, jfr KFN § 65, 2013-09-10,
bilaga

c) Kommande brukarundersökning under hösten samt dialogträffarna om det nya
föreningsbidraget, muntligt
d) Gotlands Taltidning 2013, intervjuer med prenumeranter, KFN 2013/290, bilaga
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Anmälningsärenden

e) FÖP Storsudret och Burgsvik, Fördjupad översiktsplan 2025, KFN 2012/207, jfr KFN § 59,
2012-09-04, se länk: http://www.gotland.se/56416
f) HANSEartWORKS 2014, Inbjudan från Hansestaden Lübeck om deltagande i utställning
22/5-22/6 2014, KFN 2013/294, bilaga
13.

Delegationsbeslut, bilaga

14.

Övriga ärenden

15.

Inför nämndens decembersammanträde

Arbetsutskott: 26 november
Kvarten
Folkbildningsbidrag till studieförbunden, kriterier
Fördelning av budgeterat verksamhetsstöd till kulturorganisationer 2014
Fördelning av investeringsstöd överstigande 50 000 kr till idrottsföreningar
Fördelning av investeringsstöd överstigande 50 000 kr till samlingslokalsföreningar
Jullunch
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Ärendenr. KFN 2013/2

Kultur- och fritidsförvaltningen
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Handlingstyp Månadsrapport september
Datum 15 september 2013

Ärende
Ärendenrnr3 2

Kultur- och fritidsnämndens månadsrapport september
Resultatprognos och investeringsprognos

Resultatet för perioden visar en budget i balans. Beräknad årsprognos kommer
däremot uppgå till ett underskott på ca 1,5 miljon pga. överenskommelser om
avgångsvederlag för två personer under hösten.
Driftsbudget

Perioden:

förvaltningen totalt

jan - sept 2013 tkr

Justerat

Justerad

utfall

budget

Hela året

Avvikelse

tkr

Årsbudget

Årsprognos

inkl TA

Beräknat
årsresultat

Taxor och avgifter

-6 744

-8 432

-1 688

-11 242

-9 736

-1 506

Hyror

-3 659

-3 349

310

-4 465

-5 872

1 407

Lönebidrag

-1 219

-719

500

-959

-1 694

735

Övriga bidrag

-18 618

-16 769

1 849

-21 959

-23 659

1 700

Verksamhetens totala intäkter

-30 239

-29 268

971

-38 625

-40 962

2 337

Stöd till fritidsverksamhet

11 323

11 330

6

14 856

14 616

240

Stöd till kulturverksamhet

46 420

46 419

0

46 592

46 242

350

15

75

60

100

50

50

Stöd till ungdomsverksamhet
Köp av verksamhet

1 163

1 112

-51

1 482

1 487

-5

Personalkostnader

37 387

37 409

21

49 878

52 469

-2 591

Semesterlöneskuld

-496

64

559

85

85

0

Lokalkostnader

25 364

26 360

997

35 147

34 433

714

Övriga kostnader
Verksamhetens totala
kostnader

15 666

14 171

-1 496

18 894

21 446

-2 552

136 843

136 938

97

167 034

170 829

-3 795

Summa netto kostnader

106 603

107 670

1 068

128 409

129 867

-1 458

Kapitalkostnader
Summa nettoresultat

1 798

1 790

-8

2 387

2 387

0

108 401

109 460

1 060

130 796

132 254

-1 458

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
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Kultur- och fritidsförvaltningen
Region Gotland

Investeringsprognos

Investeringsbudgeten beräknas överskridas med en miljon pga. merkostnader
för renovering av Gutavallen.
Investeringsbudget

Perioden:

jan - sept 2013 tkr

förvaltningen totalt

Perioden:

Ackumulerad

Perioden:

budget

Hela året

Avvikelse

Årsbudget

tkr
Årsprognos

inkl TA

Beräknat
årsresultat

Inventarier

632

417

-216

1 000

911

89

IP Skogen läktare
Ny allvädersbeläggning
Gutavallen

145

125

-20

300

215

85

3 693

1 008

-2 685

2 418

3 592

-1 174

150

188

38

450

450

0

4620

1 737

-2884

4 168

5 168

-1 000

Speedwaybana
Summa investeringar

Eget kapital

Förvaltningens eget kapital uppgår till 5 412 tkr. Inga uttag har hittills under
året tagits ut.
Kommentarer till personalstatistik

Förvaltningen har 115 tillsvidareanställd personal och 23 visstidsanställda.
Omräknat till årsarbetare blir det, tillsvidareanställda 104,76 och
visstidsanställda 18,85.
Personalstyrkan håller sig hela tiden på ungefär samma nivå.
Kultur- och fritidsförvaltningen

Maria Modig
Kultur- och fritidsdirektör

Ärendenr KFN 2013/3

Kultur- och fritidsförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Maria Modig

Datum 15 oktober 2013

Ärendenrnr4 3
Ärende
Kultur- och fritidsnämnden

Budget 2014
Förslag till beslut

Nämnden ställer sig bakom nedanstående verksamhetsförändringar inom
budgetram.
Bakgrund

Kultur- och fritidsnämnden har för den kommande perioden inga generella
besparingar. Ett ramtillskott har getts för att täcka de ökade driftkostnader som
ombyggnationen av Hemsebadet har medfört.
Planerade verksamhetsförändringar är:
Ungdomsverksamhet på norra Gotland: Lärbro träffpunkt återgår till egen
regi.
Filmkluster i Fårösund: Under 2014 flyttar Film på Gotland sin verksamhet
till nya lokaler i Kustateljén i samarbete med ungdomsenheten på norr,
folkhögskolan och lokala aktörer.
Kulturplan 2014-2016: Arbetet med att implementera den nya kulturplanen
inleds bland annat med att den nya scenkonstorganisationen och kulturgaranti
för barn och unga.
Bidragsöversyn: Beslut kommer att fattas under 2014 med införande 2015.
Sporthall: Arbetet med att bygga den nya hallen fortskrider. Förvaltning och
nämnd är aktiva när det gäller både placering och utformning. Vad gäller
verksamhetsdrift arbetar förvaltningen med att ta fram den bästa
organisationen för att hallen ska användas optimalt.
Inköp av konst: Förvaltningen genomför en ramökning av anslaget för
inköp av konst med 20 tkr.
Ofrivilliga deltider: Förvaltningen fortsätter arbetet med att minska
ofrivilliga deltider.
Större investeringar

Under perioden kommer byggnation av sporthall påbörjas.

Maria Modig
kultur- och fritidsdirektör

Besöksadress Lövsta Romakloster

E-post registrator_kff@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

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

Org nr 212000-0803
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Ärendenr KFN 2012/321

Kultur- och fritidsförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Madeleine Nilsson

Datum den 11 oktober 2013

Ärende nr
Ärende
nr54
Kultur- och fritidsnämnden

Framtidens Bungemuseum – en utredning
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom utredningen och ger
förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med de föreslagna åtgärderna
tillsammans med alla involverade parter, dvs. Bungemuseet och dess
medlemmar, Gotlands Museum och Länsstyrelsen.
Bakgrund

Bungemuseet är ett friluftsmuseum som ägs och drivs av den ideella
föreningen Kulturhistoriska museet i Bunge. Museet bildades 1907 i Artur
Hazelius (skaparen av Skansen i Stockholm) anda och syftet med verksamheten
är att samla och levandegöra det gotländska kulturarvet i form av byggnader.
Bunge Friluftsmuseum tillhör de äldsta friluftsmuseerna i Sverige och världen.
Museet har unika samlingar av stor betydelse för dokumentation och
upplevelse av gotländsk allmogekultur på 1600-tal, 1700-tal och 1800-tal.
Bungemuseet har haft en stor betydelse för bevarandet av det gotländska
byggnadsskicket och äger en omfattande samling av kulturhistoriska
träbyggnader från den gotländska landsbygden.
Bungemuseet ingår i dagsläget inte i kultursamverkansmodellen, men årliga
bidrag ges från Region Gotland. Finansieringen av verksamheten i övrigt är
svag, egenintäkterna består främst av inträde och bidrag från fonder till
byggnadsvårddelen. Omsättningen är under 1 miljon kronor. Det omfattande
museala arbetet drivs av några få anställda och främst ideella krafter.
Resursbristen är påtaglig och museet behöver se över hela verksamheten.
Bungemuseet har idag en nedåtgående besökstrend med ca 12 000 besökare
2012, från en topp på över 60 000 besökare per år under 1980-talet. Besöken
från skolorna har minskat påtagligt.
Av olika anledningar är situationen i dag att en oproportionerligt stor del av
museets medel går till fastighetsunderhåll samtidigt som det behövs resurser
för att skapa och driva publik verksamhet i en tid med vikande besökstal.
Museet ägs och drivs i dag av en förening som står inför omedelbara
förändringar pga. att den nuvarande personalen alla avgår med pension under

Besöksadress Lövsta Romakloster

E-post registrator_kff@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

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

Org nr 212000-0803
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Kultur- och fritidsförvaltningen

Ärendenr KFN 2012/321

Region Gotland

2014 och 2015. Eventuellt. kvarstår en lönebidragsanställning beroende på
avtalets fortsatta utformning under 2014.
Mot bakgrund av denna kortfattade beskrivning ovan, samt flertalet propåer
från Bungemuseet, tog förvaltningen under våren tillsammans med Gotlands
Museum kontakt med Henrik Zipsane och Nordiskt Center för
Kulturarvspedagogik (NCK). En överenskommelse gjordes med NCK och
Henrik Zipsane att genomföra en analys av Bungemuseet vad gäller
verksamhetens inriktning, volym, pedagogik, insamlingspolicy, ekonomiska
förutsättningar och finansiell samverkan etc.
Förvaltningen begärde även:
en omvärldsanalys för att sätta in Bungemuseet i ett större
kulturhistoriskt sammanhang, regionalt och nationellt
förslag på verksamhetsutveckling och eventuellt förändrad
verksamhetsinriktning
analys av behov av kompetenser och resurser för en framtida
utveckling
förslag till möjliga externa samarbeten för att uppnå en långsiktig och
hållbar finansiering
Bedömning

Förvaltningens samlade bedömning är att utredaren har gjort en gedigen och
bra utredning. Dock finns det problem med avsnittet om ekonomi eftersom
utredarens förslag är en dubblering av nuvarande driftsstöd under kommande
år. Den frågan kommer att aktualiserats inom kort då förvaltningens förslag till
de så kallade budgeterade kulturföreningarna ska fördelas och beslutas om på
nämndens decembersammanträde. Ska denna dubblering ske inom nuvarande
budgetram kommer en kraftfull omdisponering av fördelningen behöva göras.
2013 års fördelning för nämnda budgetpost bifogas.

Maria Modig
förvaltningsdirektör

Björn Ahlsén
enhetschef kultur och ungdom
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Ärende nr 5

Framtidens Bungemuseum
– en utredning

Bungemuseet – ett riktigt förr i världen

Framtidens Bungemuseum – en utredning

Innehåll

Sammanfattning
Uppdrag

Bakgrund
a. Historik
b. Internationell jämförelse
c. Kulturarvspolitik förr och nu

Analys
a. Verksamhet
b. Resurser
c. Organisation

Utredningens förslag
a. Verksamhet
b. Resurser
c. Organisation
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Sammanfattning
Bunge Friluftsmuseum tillhör de äldsta friluftsmuseerna i Sverige och världen. Museet har
unika samlingar av stor betydelse för dokumentation och upplevelse av Gotländsk
allmogekultur på 1600-tal, 1700-tal och 1800-tal. Av olika anledningar är situationen i dag att
en oproportionerligt stor del av museets medel går till fastighetsunderhåll samtidigt som det
behövs resurser för att skapa och driva publik verksamhet i en tid med vikande besökstal.
Museet ägs och drivs i dag av en förening och ett genomgripande generationsskifte i
personalen närmar sig.
Denna utredning slår fast att museet har så stort kulturhistoriskt värde och har en publik
potential att fler parter bör hjälpa till för att skapa möjlighet för framtida bevarande och drift.
För att uppnå en lösning föreslås i korthet följande insatser:
a. Grundläggande föreslås en uppdelning av ägande och drift på olika juridiska personer
– föreningen bör äga och ett driftsbolag med förening, region och länsmuseum bör stå
för driften.
b. Det bör skapas en underhållsfond för fastigheterna på Bungeområdet. Insamling bland
medlemmar, sponsring samt försäljning av föreningens fastigheter utanför
Bungeområdet kan ingå i finansieringen av fonden. Avkastningen från fonden ska vara
basen för underhåll som växlas upp med ansökta medel från länsstyrelsen.
c. Driftsbolaget måste ha Gotlands Museum som majoritetsägare varvid driftsbolagets
verksamhet per definition blir en del av länsmuseets regionala verksamhet.
d. Region Gotlands bidrag – som i dag går till föreningen – bör framöver ges till
driftsbolaget och ökas till minimum på 800 000 kronor årligen. Driftsbolaget bör själv
sträva efter att tjäna samma belopp genom inträdesavgifter och andra kommersiella
intäkter. Härtill kommer projektintäkter.
e. Föreningen, regionen och länsmuseet ska tillsammans utveckla rapporterings- och
redovisningsrutiner och verksamhetsmål för driftsbolagets verksamhet som ska
formuleras som ägardirektiv.
Henrik Zipsane
2 september 2013

3

Uppdrag
Kultur- och Fritidsförvaltningen/Region Gotland har uttryckt önskan om att utredningen ska:
A
analysera Bungemuseet vad gäller verksamhetens inriktning, volym, pedagogik,
insamlingspolicy och ekonomiska förutsättningar etc.
B
dessutom göra en omvärldsanalys och sätta in Bungemuseet i ett större
kulturhistoriskt sammanhang.
C
samt också ge förslag på verksamhetsutveckling och ev. förändrad
verksamhetsinriktning, behov av kompetenser och resurser för en framtida utveckling samt
förslag till möjliga externa samarbeten för att uppnå en långsiktig hållbar finansiering.

Uppdraget har genomförts av Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik genom Henrik
Zipsane.

Som viktigaste underlag för utredningen bör följande lyftas fram:
1. Bungemuseets ledning v. Maj Gun Blomberg, Gotlands Museum v. Lars Sjösvärd och
Region Gotland v. Madeleine Nilsson har lämnat ett omfattande material i form av
stadgar, mötesprotokoll, verksamhetsberättelser, bokslut, korrespondens samt olika
presentationer av Bungemuseet och museets historia.
2. Besök och genomgång av museet den 11 juli 2013
3. Möte med Gotlands Museum den 10 juli 2013. I mötet deltog Lars Sjösvärd, Jenny
Westfält och Ulrika Mebus.
4. Möte med Bungemuseets styrelse den 11 juli 2013. I mötet deltog från Bungemuseets
styrelse Bertil Smitterberg, Tommy Fohlin, Lasse Jacobsson, Gullbritt Thorsell och
Valter Möllerström.
5. Möte med Bungemuseets ledning och personal den 11 juli 2013. I mötet deltog från
Bungemuseet Maj Gun Blomberg, Anders Lundkvist, Kaj Lundkvist, Ulla Mårtensson
och Gunnar Carlén.
6. Möte med Kulturmiljöenheten/Länsstyrelsen för Gotland den 12 juli 2013. I mötet
deltog från Länsstyrelsen Marie-Louise Hellqvist och Kicki Scheller.
7. Möte med Kultur och Fritidsförvaltningen/Region Gotland den 12 juli 2013. I mötet
deltog från Kultur och Fritidsförvaltningen Madeleine Nilsson, Maria Modig och
Janica Sörestedt.
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Bakgrund
Ändamålsparagrafen i stadgarna för föreningen Kulturhistoriska Museet i Bunge på Gotland
är helt central för att förstå Bungemuseets historiska utveckling, nuläget samt framtida
utmaningar och möjligheter.
Paragrafens text låter så här:
”Föreningens huvudändamål är att till ett kulturhistoriskt museum i Bunge, grundat år 1907,
sammanföra vad som ännu kan finnas kvar, ägnat att illustrera och forska i den gotländska
allmogens liv under gångna tider, väl bevara dessa samlingar samt hålla dem tillgängliga för
allmänheten.”
Det finns här två budskap som man måste ha med sig i analysen samt för att se möjligheterna.
För det första säger stadgarna alltså tydligt att föreningen ska samla in hus men säger inget
om eller när detta samlande kan anses för avslutat. Å andra sidan säger formuleringarna ovan
heller inget om att föreningen absolut måste fortsätta samla in. Lite välvilligt kan
ändamålsparagrafens ord tolkas som att det är upp till föreningen själv att besluta om man till
varje tid har tillräckligt med hus och annat för att illustrera det gotländska allmogelivet och
tillfredsställa forskningsmöjligheter. Utifrån vanlig föreningspraxis är det den sittande
styrelsen som har tolkningsföreträde kring denna fråga, men styrelsen kan naturligtvis
utmanas på ett årsmöte eftersom andemeningen i ändamålsparagrafen till stor del kan tolkas
som att föreningen ska vara aktivt insamlande.
För det andra säger ändamålsparagrafen att huvudändamålet handlar om att samla in till
museet i Bunge. Paragrafen säger inget om att föreningen har i uppdrag att samla in eller äga
byggnader och annat utanför Bungeområdet. Bakgrunden till att Bungeföreningen då äger ett
antal hus utanför Bungeområdet är förmodligen att föreningen genom tiderna har varit den
”naturliga” mottagaren eller arvtagaren. Detta har naturligtvis varit en viktig insats för att
bevara dessa kulturminnen på ursprunglig plats men är å andra sidan inte ett uppdrag som
föreningen har i grunden enligt stadgarna.
Två viktiga frågeställningar att ha med sig i det följande är därför om föreningen
behöver samla på sig fler hus och om föreningen behöver ta hand om hus som inte är
lokaliserade direkt på Bungeområdet.
Historik
Bungemuseet är ett friluftsmuseum som ägs och drivs av den ideella Föreningen
Kulturhistoriska museet i Bunge. Museet bildades 1907 i Artur Hazelius anda och syftet med
verksamheten är att samla och levandegöra det gotländska kulturarvet i form av byggnader.
Bungemuseet har haft en stor betydelse för bevarandet av det gotländska byggnadsskicket och
äger en omfattande samling av kulturhistoriska träbyggnader från den gotländska
landsbygden.
Museets historia är mycket nära förbunden med det persongalleri som genom mer än ett sekel
har varit drivande för utvecklingen. Läraren Theodor Erlandsson (d.1953) var pionjären som
lade grunden för verksamheten. Inspirerad av Artur Hazelius hade han samma ambition som
sina samtida Georg Karlin i Lund, Erik Festin i Östersund, Theodor Hellman i Härnösand och
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Anders Sandvik i Lillehammer som ville skapa ett friluftsmuseum där hemregionens särskilda
utformning av den nationella historien för allmogen visades och bildade ram för nutida
folkfest. Theodor Erlandson gick något längre än sina kolleger och ville i ett bredare
folkbildningssyfte därför tillföra friluftsmuseet ytterligare objekt för det ändamålet. Därför
tillkom till exempel bildsten, väderkvarn, vädersåg och fiskarkoja och kalkugnar. Men
museets kärna är fortfarande tre gårdsmiljöer som representerar 1600-tal, 1700-tal och 1800tal.
Theodor Erlandssons ogifta dotter – lärarinnan Anna Erlandsson (d.1983) – tog över
ledningen av friluftsmuseet efter sin far och kom att förvalta arvet i sin pappas anda i nästan
tre årtionden. Museet utvecklas och professionaliseras långsamt under Anna Erlandsons tid
och från 1970-talet har museet för första gången anställd personal. Under andra hälften av
1970-talet och de första åren av 1980-talet sker en långsam generationsväxling genom att
Anna Erlandssons systerson – barnbarn till museigrundaren Theodor Erlandsson – Anders
Lundkvist – och dennes hustru - Maj Gun Blomberg – som tillsyns- och intendentpar tar över
ledningen av museet som de har förestått formellt sedan 1983.
Det finns alltså släktrötter som en del av traditionen för museets ledning, vilket har varit helt
naturligt eftersom särskilt tillkomsten av museet en gång i världen framstår som helt centrerad
kring Theodor Erlandsson. De nära banden inom ledningshistorien går igen bland styrelse och
frivilliga i föreningen. Det är inte bara tradition att ledamöter i styrelsen också är frivilliga på
museet i en eller annan omfattning. Det är faktiskt så att ledamöterna i styrelsen i dag oftast
har en familjemässig anknytning till Bungemuseet genom att de har kommit till museet från
barnsben tillsammans med sina föräldrar som också var frivilliga.
Dessa förhållanden ger bakgrunden för att förstå vilken känsla av ansvar som vilar över och
naturligtvis tynger ledning och styrelse. En mycket värdefull anda i museet visar också hur
viktigt det frivilliga engagemanget är än idag och vilken resurs detta är. Bungemuseet har i ett
antal år haft en nedåtgående besökstrend med ca 12 000 besökare 2012, från en topp på över
60 000 besökare per år under 1980-talet. Besöken från skolorna har minskat påtagligt.
Bungemuseet står samtidigt inför en generationsväxling med pensionsavgångar på de
viktigaste posterna och det finns ingen naturlig tillväxt på personalsidan. En vilja till
utveckling och förändring uttrycks av styrelse, ledning och personal, men resurserna saknas.
Bungemuseet ingår i dagsläget inte i kultursamverkansmodellen, men årliga bidrag ges från
Region Gotland. Finansieringen av verksamheten i övrigt är svag, egenintäkterna består
främst av inträde och bidrag från fonder och Länsstyrelsen till byggnadsvårdsdelen.
Ekonomin pressas betydligt av fastighetskostnader. Omsättningen är under 1 miljon kronor.
Det omfattande museala arbetet med kulturhistoriskt fastighetsunderhåll, visningar,
administration med mera drivs av några få anställda med väldigt låg lönenivå och främst
ideella krafter.
Bungemuseets historia har lyckligtvis hållit kvar en imponerande känsla av ansvar
bland styrelse, anställda och frivilliga. Det kan faktiskt vara svårt att dra gränser
mellan dessa grupperingar. Samtidigt ställer det betydande fastighetsbeståndet växande
krav på underhållsinsatsar medan bevarande av attraktionskraft för verksamheten
kräver både nya resurser och professionalisering för att möta en ny tids ständigt mer
utvecklade behov.
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Internationell jämförelse
Friluftsmuseet i Bunge hör till den första generationen av friluftsmuseer. Efter Arthur
Hazelius Skansen – som del av Nordiska Museet – i Stockholm spreds friluftsmuseerna som
en trend i Skandinavien fram till 1:a världskriget. Efter världskriget spreds trenden ut i Europa
och efter 2:a världskriget ut i världen. I dag finns friluftsmuseer i alla delar av världen. I
Europa finns i dag minst 400 friluftsmuseer med anställd personal samt ca 5000 andra
samlingar av hus – bara i Sverige sålunda fler än 800 hembygdsgårdar med fler än 5 hus!
1891
1992
1894
1901
1901
1902
1904
1907
1909
1912
1913
1914
1914
1914
1918
1919

Skansen, Stockholm
Kulturen, Lund
Funäsdalens Fornpark, Härjedalen
Frilandsmuseet, Lyngby vid Köpenhamn
Friluftsmuseet, Jönköpings stadspark
Norsk Folkemuseums friluftsmuseum, Oslo (grundat 1885 som Kung Oscars
samling på Bygdøj)
Maihaugen, Lillehammer
Bunge Friluftsmuseum, Gotland
Fölisöns friluftsmuseum, Helsingfors
Jamtli, Östersund
Murberget, Härnösand
Sverresborg -Tröndelags Folkemuseum, Trondheim
Den gamle by, Århus
Rammaparken, Borås
Fredriksdal, Helsingborg
Gamlia, Umeå

Det är i sig själv intressant att Bungemuseet finns med på denna lista, men i och för sig inte
överraskande. Tillsammans med Skåne och Jämtland var det på Gotland som ambitionen och
behovet fanns om att mitt i nationalismens epok också lyfta fram den regionala särarten.
Tillsammans med de övriga friluftsmuseerna i denna ”första generation” är Bungemuseet i
dag i den situationen att ett flertal byggnader numera inte bara är mer eller mindre typiska
som representanter för en byggnads- och livsstilstradition. Numera är de dessutom ofta unika
eftersom motsvarande byggnader på landsbygden sedan länge har försvunnit.
Friluftsmuseernas speciella egenskaper med fullskalig tredimensionalitet har historiskt visat
sig vara en stor succé genom att dess museer tenderar att nå vidare delar av befolkningen än
traditionella inomhusmuseer när man ser till besökarnas ålder, utbildningsnivå och
arbetslivssituation. Friluftsmuseerna är dessutom i genomsnitt särskilt bra på att nå
barnfamiljer. I förhållande till inomhusmuseerna är friluftsmuseerna gynnade av bra väder
och tvärtom när det är grått eller regnar.
Bungemuseet tillhör sålunda en museikategori med väldigt positiva förutsättningar i det
publika arbetet och museet tillhör dessutom pionjärerna inom det som blev en
massrörelse i museivärlden under 1900-talet och som i dag bland annat gör
Bungemuseet till en ikon.
Kulturarvspolitik förr och nu
Kulturpolitik är som andra politikområden under ständig utveckling. Detsamma gäller
naturligtvis den del av kulturpolitiken som handlar om kulturarv.
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För inte så länge sedan var kulturarv något som definierades av experter och dessa experter
hade ett formellt eller informellt uppdrag att använda lämningar och minnen från förgången
tid till att konstruera identitet med given anknytning till platsen. Det var typisk nationell och
regional identitet. Friluftsmuseerna blev riktigt populära hos makthavarna för att de var
skickliga på detta och nådde människor som var svåra att nå för andra. Det var så att säga
förutsättningslöst att besöka ett friluftsmuseum.
Det har på något sätt blivit museers – även friluftsmuseers – problem i dag eftersom
kulturarvspolitik ställer helt nya krav. För det första finns inga experter som har särskild
auktoritet att definiera vad som är kulturarv eller vad som inte är det. I det som i Sverige blev
”Agenda Kulturarv” anda – efter det stora rikstäckande projektet 2002-2004 – är det fritt för
envar att definiera sitt eget kulturarv. ”Experternas” roll har blivit den som ”facilitator”,
”dialogskapare” och ”stimulerare”. Platsens traditionella betydelse har fått ge vika i
globaliseringens anda. I stället för att försöka framställa en sammanhållen kulturell utveckling
på en plats är behovet i dag att visa vilken mångfald som har funnits på platsen och hur
samspel och relationer mellan olika grupperingar utifrån genus-, klass-, etnicitets- och
generationsperspektiv har varit en förutsättning för utveckling på platsen.
Detta tillsammans med individualiseringen i samhället ger en helt ny spelplan för museer och
naturligtvis också friluftsmuseer. De senare kan dessutom ha svårare att ändra om
verksamheten eftersom deras anläggning till viss del kan vara begränsande.
Europeisk kulturpolitik med prioritering av ”interkulturell dialog”, ”kultur och kreativa
näringar” och ”europeisk kultur” blir förvånande snabbt reella prioriteringar för
bidragsgivning hos till exempel Statens Kulturråd, Riksantikvarieämbetet och Riksarkivet.
Med kultursamverkansmodellen blir europeiska prioriteringar dessutom också prioriteringar
hos regioner, landsting och kommuner. Det som i Sverige kallas aspektpolitik innebär
slutligen att kulturpolitiken blir mer instrumentell och museer ses till exempel som verktyg för
att nå politiska mål. Det är viktigt att ta till sig att det finns en bred majoritet i Riksdag, i EU
parlamentet och bland medlemsländerna för denna politiska utveckling som i grunden har
varit på väg sedan 1990-talet och först definierad i Maastrichttraktatet. De nämnda
prioriteringarna är därför inget som ett museum bör ignorera eftersom de har direkt betydelse
för egen verksamhet och utvecklingsmöjligheter.
Tvärtom betyder detta att det gäller att följa denna utveckling om man vill ta del av politiskt
och ekonomiskt stöd. Eftersom väldigt få kulturarvsinstitutioner i Europa kan klara sig helt på
fria marknadsvillkor utan offentliga bidrag är det självklart en del av uppdraget med drift och
utveckling av ett museum att följa denna utveckling och se till att utnyttja sitt museums
speciella fördelar för att vara relevanta.
Denna politiskt ekonomiska mekanism verkar helt ner i den konkreta dagliga verkligheten för
ett museum. En del museer får inga besök av skolklasser som tidigare. Det är sannolikt för att
museer i dag måste producera något som efterfrågas direkt av skolan och det efterfrågas bara
om erbjudandet motsvarar ett behov definierat i läroplanen. Museet är ett verktyg för att nå
skolans mål som skolan ser det. På samma sätt med turismen: Museer får inte många turister
som besökare om man producerar utifrån vad man gärna vill förmedla. I dag måste man
producera och erbjuda vad turisterna efterfrågar och det finns bara ett sätt att få reda på det:
Fråga dem! När politiken vill att ett museum ska verka som attraktion för turister blir
perspektivet åter instrumentellt.

8

Bungemuseet måste möta utmaningarna från vår tid som politiken – i bredaste
bemärkelse – skapar dem. Om man vill ta del av politiskt och ekonomiskt stöd måste
Bungemuseet därför dels producera vad som efterfrågas och dels producera något som
bygger på museets helt speciella förutsättningar.
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Analys
Huvudproblemställningen för Bunge Friluftsmuseum är fastighetsbeståndets växande behov
för underhållsinsatsar samtidigt med att verksamheten av samma anledning inte klarar av att
generera tillräckligt med intäkter.
Det blir på något sätt den underliggande problemställningen oavsett om vi väljer att se på
verksamheten, resurserna eller organisationen.
Verksamhet
Besökstalet har sjunkit på Bunge Friluftsmuseum under en längre tid. Det finns fler
anledningar till detta och man ska inte undervärdera betydelsen av att museet inte har klarat
av att låta marknadsföringen växa och utvecklas under en period med tilltagande utveckling
och marknadsföring av andra besöksmål. Konkurrensen har hårdnat med försvarsmuseet i
Tingstäde och Bergmanscenter i stället för att fler besöksmål har förmått vara dragare för
varandra, men det är bara möjligt om alla parter växer.
Den viktigaste problemställningen i museets verksamhet är dock att den verksamhet som man
i dag erbjuder inte är tillräcklig attraktiv för de naturliga målgrupperna för museet. Dessa kan
i grova drag utpekas som lokalbefolkning med maximalt en timme transporttid till Bunge,
skolklasser och Gotlandsturister. Det har bara i mycket begränsad omfattning utvecklats och
erbjudits aktiviteter och upplevelser som efterfrågas på denna specificerade nivå.
Det är i verksamheten mycket fokus på hantverk av olika typ och det har varit
friluftsmuseernas tradition att lyfta fram dessa eftersom man har haft möjligheten att göra
detta i fullskaliga miljöer. I dag behövs dock mycket mer än demonstration om man ska nå
fram med traditionellt hantverk. De friluftsmuseer som har hållit fast vid traditionen och som
är framgångsrika – till exempel Weald & Down i Sussex – har framför allt profilerat sig på
området med kursverksamhet på många olika kompetensnivåer men har också mycket
omfattande marknadsföring på riksplan. Det kräver resurser och samarbeten som
Bungemuseet inte har i nuläget.
En annan viktig utvecklingstrend kan hänga ihop med ovanstående, nämligen att
omfattningen av frivilliga har varit och är nedåtgående. Fokus på traditionellt hantverk samt
ständigt växande underhållsbehov på byggnader leder tillsammans till att de frivilligas
aktiviteter kan bli något enformiga och det kan vara svårt som frivillig att se
utvecklingsmöjligheter för sig själv i verksamheten. Kan man inte se sådana möjligheter
tenderar frivilligverksamheten att få mer prägel av att ”av pliktkänsla” göra sin insats framför
att ”av lust”. Eftersom det är en process som pågår under flera år blir de frivilliga som finns
kvar mer och mer en sammansvetsad grupp vilket ger social sammanhållning för gruppen men
tyvärr också kan tendera att inte attrahera nya frivilliga, eftersom det kan vara svårt att
komma in i en sammansvetsad grupp.
De växande renoveringsbehoven på fastigheterna tar naturligt en stor del av Bungemuseets
resurser. Det finns dock anledning att analysera fastighetsarbetet med en tydligare uppdelning
efter typ, så man tydligare kan se varför vissa saker utförs.
Man kan typologisera fastighetsarbetet på följande sätt:
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1.
2.
3.
4.

En grundläggande insats är det långsiktiga underhållet av de enskilda byggnaderna.
En annan insats är omflyttning eller genresning av byggnader på Bungeområdet.
En tredje är tillförsel av nya byggnader med mera till Bungeområdet
En fjärde är förvärv av byggnader och annat utanför Bungeområdet.

Härtill kommer den dagliga driften med städ, uppvärmning och inte minst öppethållandet.
Det finns anledning för Bungemuseet att se över sin verksamhet på ett grundläggande
sätt. Dels finns behov av att noggrant granska vilka målgrupper man vill och kan nå
samt vad dessa målgrupper efterfrågar. Dessutom finns ett behov - på grund av relativt
små resurser för avlönad personal - att skapa aktiviteter som attraherar frivilliga liksom
det finns behov av att titta på möjligheten att få andra att använda området och skapa
partnerskap som museet och samarbetspartners kan vinna på men som dessutom kan
attrahera valda målgrupper. Slutligen finns ett helt avgörande behov av att se över vilka
fastighetsdelar man behöver för att man ska bedriva den verksamhet man önskar.
Resurser
Bungemuseet befinner sig närmare och närmare en moment 22 situation. Å ena sidan är
museet beroende av egna inkomster som baserar sig på besökstalet genom entréintäkter,
försäljning i museibutik och arrendet man kan ta in från kaféet. För att attrahera besökare
behövs mer verksamhet och det kostar pengar. Å andra sidan måste en växande andel av
personaltiden och inkomsterna gå till underhåll av fastighetsbeståndet som blir ständigt äldre.
Det innebär att det inte finns medel att utveckla eller driva mer besöksattraherande
verksamhet och följdverkningen av detta är att med åren blir entréinkomsterna och andra
kommersiella inkomster pressade av en negativ utveckling i besökstalet.
Det finns inga och det kan inte skapas ”fria” medel för verksamhetsutveckling eller
förändring.
Dessutom växer problemet. Underhållskostnaderna för husbeståndet ökar med åldern och det
går i dag bara att hålla beståndet i rimligt tillstånd genom att utföra reperationer med egna
(för) lågt lönade medarbetare och frivilliga och museet blir därmed helt beroende av bidrag
från Länsstyrelsen och insamlade medel. Det är ett huvudproblem att fastighetsunderhåll i
praktiken bara klaras inom budgetram på grund av att det mesta arbetet klaras i egen regi –
alltså med egen personal. Detta speglar att ”verksamheten” blir mer och mer lik ”underhåll”
vilket inte är en hållbar situation för ett besöksmål eftersom museet inte kan ställa om sig till
behoven hos en föränderlig målgrupp. Det rimliga och naturliga skulle vara att entréinkomster
och övriga kommersiella inkomster i huvudsak går till publikdragande museiverksamhet.
Bungemuseet måste skapa verksamhet eller få andra att skapa verksamhet som
attraherar besökare. Dessutom måste museet åstadkomma en tydlig uppdelning av sina
resurser för verksamhet och för fastighetsunderhåll. Det är ohållbart att
fastighetsarbete i dag urholkar verksamheten i stället för att verksamheten kan
generera ett bidrag till fastighetsarbetet.
Organisation
Det är viktigt att uppmärksamma att föreningen bakom Bungemuseet från Theodor
Erlandssons dagar och framåt har agerat helt i den expansiva andemeningen som stadgarna
tydligt slår fast. Ändamålsparagrafen i föreningens stadgar är tydligt ”expansiv”! Museet ska
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fortsätta samla in hus och ta på sig ansvar för dessa – med därmed också ökade
underhållskostnader.
Men eftersom föreningen både äger och driver museet blir driftsresultatet underlaget för
bevarande samtidigt med att ökade kostnader för bevarande vid pressat driftsresultat
begränsar driften – det uppstår moment 22. Samtidigt är ansvarskänslan mycket stor bland
styrelseledamöter som också är frivilliga och som grundar sin ansvarskänsla på arv och
tradition.
Föreningen är suverän i driftsbeslut vilket innebär att till exempel Region Gotland uteslutande
kan påverka genom att ställa krav i samband med bidragsgivning och inte har reellt inflytande
i styrelsen utöver vad en styrelseledamot kan åstadkomma. Frågan är om det är rimligt utifrån
ett modernt demokratiskt perspektiv där bidrag, inflytande och återrapportering brukar vara
strikt förbundna.

Den 11 juli 2013 på Bunge Friluftsmuseum
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Utredningens förslag
Följande grundläggande scenarier framstår som tydliga för Bunge Friluftsmuseums framtid:
A. Om inget görs
Detta skulle innebära att museet fortsätter att ta växande andel av sina medel till underhåll av
hus och inte kan utveckla verksamheten. Besökstalet skulle sjunka ytterligare och
friluftsmuseet skulle få ständigt svårare att leva upp till ändamålet för föreningen och bli
marginaliserad i kulturpolitiken eftersom bevarande blir den helt dominerande utmaningen på
bekostnad av potentialet som plats för upplevelser och därmed också turism med mera.
B. Om Regionen ökar sitt bidrag
Detta flyttar i grunden bara problemställningen framåt eftersom museets ägare – föreningen –
måste fullfölja sitt uppdrag gentemot ändamålet som det är beskrivet i stadgarna – alltså
fortsätta samla in husmiljöer från Gotland. Därmed skulle med tiden problemet med för stora
underhållskostnader uppstå igen och igen. Bara en omfattande kursförändring inom
föreningen – och alltså som utmaning av andan i stadgarna – kan frisätta resurser till
verksamhetsutveckling och då bara för en begränsad tid fram till nästa uppätning av
underhållskostnaderna.
Att ett ökat bidrag kan ge möjlighet för att på kort tid utveckla och genomföra verksamhet
som ökar intäkterna tillräckligt för att långsiktigt klara såväl fastighetsunderhåll som publik
verksamhet förefaller orealistiskt.
C. Organisatorisk förändring och ökat bidrag
Om man skiljer på ägande och drift samt om Regionen ökar sitt bidrag till drift kan det skapas
förutsättningar för bestående verksamhetsutveckling. Föreningen fortsätter att äga husen osv
och kan i princip också samla in nya hus men måste då ta ansvaret själv för bevarandet. Till
detta krävs resurser som bör skapas genom fastighetskoncentration och uppbyggnad av
underhållsfond samt bidrag från Länsstyrelsen och fonder. Driften och utvecklingen av
verksamheten kan då läggas i en ny organisation som tar emot fast årligt bidrag från Regionen
och med tillgång till expertis från Gotlands Museum samt att i övrigt tjäna medel genom drift
och projekt.
Följande förslag bygger på det senare scenariot.
Verksamhet
Följande initiativ tas så snart som möjligt och får högsta prioritet med ständig uppföljning av
ansvariga:
1. Målgruppsspecifik produktion
Bungemuseet måste vara mycket noggrant med att bara utveckla och erbjuda
aktiviteter och program som är riktade till specifika målgrupper (skolan, lokala
besökare och turister) och som tar sina utgångspunkter i något som efterfrågas. I
förhållande till skolan måste museet få hjälp från Regionen och möjligen Gotlands
Museum att sprida kunskap.
2. Andra måste fylla det härliga området
Bungemuseet måste ta kontakt med grupper som kan tänkas fylla museet med
aktiviteter som museet kan tjäna pengar på genom inträde och program. Det kan vara
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aktörer som skulle bebo husen under turistperioden och det kan till exempel vara
konsthantverkare som genom att få tilldelad plats på Bungeområdet kan skapa
marknadsstämning.
3. Marknadsföring och än mer marknadsföring!
Bungemuseet måste prioritera marknadsföring och skapa allianser med andra
besöksmål, researrangörer och till exempel hotell.
4. Re-vitalisera frivilligheten
Bungemuseet måste själva utveckla nya aktiviteter som attraherar nya frivilliga.
5. Strategisk satsning på byggnadsvård eller?
Ansvariga måste överväga om man – möjligen med hjälp från Gotlands Museum – kan
skapa allianser med till exempel byggnadsantikvarisk utbildning lokalt och på
fastlandet, Historisk hantverksutbildning på Dacapo vid Göteborgs Universitet eller
motsvarande samt Byggnadsvårdscentret i Gyssinge. Härtill kommer förmodligen
behov för kontakter i utlandet om man ska lyckas få till ett levande kulturhistoriskt
byggnadsvårdscentrum som genom kontinuerlig inspiration kan uppnå hållbarhet och
nå längre ut.
Resurser
Utifrån en bedömning av bokslut under senare åren förefaller följande principer viktiga:
6. Moratorium och koncentration på fastighetssidan
Föreningen måste erkänna att resurserna vare sig i dag eller för lång tid framöver
kommer att räcka till att man tar ansvaret för nya hus eller andra objekt som man får
erbjudan om. I stället måste föreningen koncentrera sig på det kulturhistoriska arv som
man äger och förvaltar.
7. Uppdelning av resurser för underhåll och för drift
Det måste skapas en över tid hållbar uppdelning av resurser för underhåll av
fastigheterna och för verksamheten – det senare omfattande såväl verksamhetsdrift
som verksamhetsutveckling.
8. Etablering av underhållsfond och eventuell försäljning av fastigheter
För att uppnå en hållbar situation för underhåll av fastigheter som föreningen har
ansvaret för föreslås det att föreningen upprättar en underhållsfond. Målet ska vara att
fonden blir tillräckligt stor så att den årliga avkastningen räcker till såväl
upprätthållande av fondens köpkraft som underhåll av fastigheterna. Fonden föreslås
skapad genom tre riktade insatser: (a) överförsel av medel genom försäljning av aktier
(b) insamling bland medlemmar och potentiella sponsorer, och (c) försäljning av
fastigheterna utanför Bungeområdet. Målet bör vara att få ett kapital i
underhållsfonden på minst ca 15 miljoner kronor eftersom det är realistiskt att därmed
få ett brukbart belopp på ca 600 000 kronor årligen. Ett belopp i den storleken
tillsammans med prioritering av byggnadsunderhållet för de kulturhistoriska
byggnaderna från Länsstyrelsen bör räcka för det långsiktiga underhållet.
9. Tillgång till expertis från Gotlands Museum
Bungemuseet är en relativt liten institution personalmässigt. Därför är det nödvändigt
att museet kan få kompetent stöd inom ett antal specialområden, som det är orealistiskt
att det lilla museet själva ska klara. Det gäller främst marknadsföring,
butiksutveckling, pedagogik och byggnadsvård. Det förefaller naturligt att Gotlands
Museum öppnar för tillgång till dessa kompetenser i närmare avtalad omfattning.
10. Fast ökat bidrag till drift från Region Gotland
Bunge Friluftsmuseums helt speciella placering i Gotlands kulturarv som ett av de
äldsta friluftsmuseer i världen och den unika samling av allmogekulturhus från 160014

tal, 1700-tal och 1800-tal samt den kulturpolitiska potentialen i anläggningen gör det
rimligt att Region Gotland engagerar sig mer i museet. Det är dock viktigt att
Regionen uteslutande engagerar sig i driften – genom vilken museet kan leva upp till
kulturpolitiska krav – och inte i fastighetsunderhållet, som Regionen med rätta måste
förvänta är ägarens ansvar. Regionen kan inte lämna fastighetsbidrag till en privat
ägare. Från dagens ca 400 000 kronor årligen bör bidraget från Region Gotland
fördubblas till ca 800 000 kronor årligen med förväntan att Bungemuseet själva får
fram ytterligare 800 000 kronor genom entréinkomster, överskott i butik, arrende samt
projektmedel så att Bungemuseets driftbudget balanserar på ca 1 600 000 årligen
(2015 års nivå) efter omorganiseringen – se nedan.
Organisation
För att uppnå en tydligare ansvarsfördelning samt säkerställa ett långsiktigt ansvarstagande
från olika partners bör följande organisatoriska förändring innehålla:
11. Ansvar för långsiktigt ägande och underhåll
Bunge Kulturhistoriska Förening är den naturliga långsiktiga ägaren av fastigheterna
och är därför också ansvarig för det långsiktiga underhållet. Föreningen bör göra
följande: (a) besluta att vara återhållsam (eventuellt helt upphöra) att ta mot ytterligare
fastigheter – i alla fall utanför det egentliga Bungeområdet, (b) besluta att överdra
driften av Bunge Friluftsmuseum till en ny organisation och (c) besluta att själva ingå
efter närmare förhandling som delägare i den nya driftsorganisationen.
Alla tre beslut är principiella i förhållande till såväl stadgar som föreningens och
museets traditioner varför besluten bör fattas på årsmöte. Om föreningen fattar dessa
beslut ska föreningens framtida uppdrag förutom ägandet till fastigheterna vara att
organisera frivilliga samt bland medlemmarna sprida ny kunskap och engagemang för
museet.
12. Ny driftsorganisation
Det bör vid sidan av och oberoende av organisationen för ägande skapas en
driftsorganisation där fler kan ta ansvar, bidra samt utkräva politiskt ansvar. En
lämplig organisationsform för ändamålet är bolagsformen med begränsad
vinstutdelning. Ett driftsbolag bör minimum ha Bungeföreningen, Gotlands Museum
och Region Gotland som delägare, vilket kräver beslut hos alla tre parter. Genom att
låta Gotlands Museum vara majoritetsägare uppnås att bolaget per definition blir
dotterbolag till länsmuseet och därmed blir Bungemuseets verksamhet regionalt inom
en legitim ram som omfattas av kultursamverkansmodellen. I ett ägaravtal kan en
fördelning av ägande och ansvar till exempel vara således: Bungeföreningen äger 10
% (inget driftsansvar men bevakar byggnadsintressen och frivilligas intressen), Region
Gotland äger 30 % (bör ha ordförandeposten och ta det politiska ansvaret) och
Gotlands Museum äger 60 % (förestår rekrytering av VD/museichef och har det
antikvariska ansvaret). Man bör naturligtvis överväga om man från början eller senare
önskar att ha fler ägare till exempel för huvudsponsor, en researrangör eller annan.
13. Delegation av regionalt kulturarvsansvar
Gotlands Museum bör besluta att delegera det regionala kulturarvsansvaret för 1600tals, 1700-tals och 1800-tals allmogekultur – eller preciserade delar härav – till Bunge
Friluftsmuseum. En sådan delegation av kulturarvsansvar ligger helt i linje med hur
Gotlands Museum arbetar med de egna besöksgårdarna på landsbygden, Kattlunds,
medeltid, Petes 1700- och1800-tal samt Norrbys kulturreservat 1940-tal. Gotlands
Museum visar bäst upp 1600-tal till 2000-tal genom att hänvisa till och samarbeta med
lokala museer tex arbetslivs/industrimuseer. Gotlands Museum bör då reservera
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kompetens inom egen verksamhet för att stödja friluftsmuseet på de områden som
avtalas. Det naturliga förefaller att vara byggnadsvård, marknadsföring, försäljning
och pedagogik.
14. Ägardirektiv
Ägarna i driftsbolaget ska ta fram ägardirektiv som så tydligt som möjligt visar en
framtida styrelse för driftsbolaget vad man har som krav och önskan angående
verksamhetens karaktär, prioriterade målgrupper osv samt inte minst hur man önskar
sig att återrapportering görs gentemot ägarna, så att det kan ingå på korrekt vis som del
av ”koncernredovisning” och ”koncernberättelse” från Gotlands Museum men
samtidigt framläggas till diskussion på Bungeföreningens årsmöte.
15. Tidplan
Genomförande av ovanstående kan – om alla är överens – göras efter följande tidplan:
- Juli-September 2013
- Oktober 2013
- Oktober-December 2013
- Januari-Maj 2014

- Juni-Augusti 2014
- Maj-December 2014

- Maj-September 2014

- September-Oktober 2014

- Oktober-December 2014

- Oktober-December 2014
- Januari 2015

- Utredning
- Presentation av utredningen
- Preliminärt beslut på extra årsmöte i Bungeföreningen
- Formella beslut på årsmöte i Bungeföreningen
- Inriktningsbeslut Gotlands Museum
- Inriktningsbeslut Region Gotland
- Region Gotland beslutar om fast årligt bidrag enligt
förslag
- Bungeföreningen upprättar med stöd från Gotlands
Museum en underhållsfond och startar insamling
av medel samt förbereder eventuell försäljning av
fastigheter
- Gotlands Museum tar fram underlag för aktiebolag
(bolagsordning, strategisk verksamhetsbeskrivning och
aktieägaravtal samt aktieägardirektiv). Gotlands
Museum kommer att behöva visst stöd för att
genomföra detta
- Godkännande av underlag från ägarna samt stiftande
Bolagsstämma och tillsättning av styrelse efter samtal
mellan parterna
- Styrelsen för driftsbolaget förhandlar om
övergångsordning angående anställning med befintlig
personal
- Gotlands Museum rekryterar för styrelsen och till
godkännande av denna vd/museichef
- Bunge Friluftsmuseum AB drar igång första
verksamhetsåret.
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Ärendenr KFN 2012/40

Kultur-och fritidsförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Kulturavdelninngen

Datum 11 oktober 2013
Kultur-och fritidsnämnden

Ärende
Ärendenrnr7 6

Uppdatering av tillämpningsföreskrifter till nya mål och
riktlinjer för den offentliga konsten
Förslag till beslut

Följande punkter ändras i tillämpningsföreskrifterna:
Punkt 2. Konstkommittén bör anlita sakkunniga personer inom
ämnesområdet vilka ska vara närvarande vid kommitténs
sammanträden. Av dessa ska följande vara fast knutna till kommittén:
b) en konstkonsult. Konstkonsulten skall anlitas av kultur- och
fritidsförvaltningen på 1-åriga avtal, och kan anlitas upp till max 6-år/konsult.
(Start januari 2015)
Punkt 6. Projekt för stationär konst genomförs etappvis enligt följande
rutin:
d) Konstkonsulten kontaktar berörd verksamhet efter dialog med
projektledare. Konstkonsulten föreslår efter konstkommitténs anvisningar
konstnärer som bedöms vara de mest kvalificerade för uppdraget.
Konstkommitténs anvisningar innebär utannonsering för intresseanmälan av
uppdrag där anslaget överstiger aktuellt tröskelvärde, eller där så är lämpligt
tillämpas undantagsregeln i LOU (15 kap. § 3 punkt 2 och § 4 punkt 2). * Vid
anslag under tröskelvärdet görs direktupphandling. Konstkommittén beslutar
vilken/vilka av konstnärerna som ska lämna skissförslag inför uppdraget med
särskild motivering.
Bakgrund
Den statliga myndigheten Konstnärsnämnden har nyligen tittat på hur
kommuner i hela landet gör inköp och beställningar av konst. Efter kontakt
med nämnden framgår att ett par förändringar behövs i
tillämpningsföreskrifterna baserade på kommande Mål och riktlinjer för
anskaffning av konst inom offentlig verksamhet, detta för att klargöra och
stärka kvalitén på konstkommitténs arbete. Nuvarande punkt 2 b): ”en
konstnärsrepresentant med 2-års mandat utsedd av Konstnärernas
Riksorganisation, KRO, gemensamt med Föreningen för Konsthantverkare
och Industriformgivare, KIF, nedan kallad konstkonsult” samt
punkt 6 d) med ett tillägg vid val av konstnärer som beskriver och förtydligar
dess rutin, enligt förslag till beslut ovan.

Maria Modig

Hanna Wärff

förvaltningsdirektör

kultursamordnare

Besöksadress Lövsta Landsbygdscentrum Bankgiro 339-8328
Postadress SE-621 81 Visby

Postgiro 18 97 50-3

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

E-post registrator_KFF@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Ärendenr KFN 2012/194

Kultur- och fritidsförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 14 oktober 2013

Ärende
nr98
Ärende nr
Kultur- och fritidsnämnden

Slutredovisning av projektet med Gutavallens
friidrottsbanor
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden anhåller hos regionstyrelsen om att få göra ett
uttag ur eget kapital för att täcka den uppkomna merkostnaden.
Bakgrund

Gutavallens friidrottsbanor har lagts om under vintern 2012-2013. Detta
projekt har dock kantats av en rad problem. Första gången projektet
upphandlades visade det sig att det blev betydligt dyrare än beräknat. Den
första upphandlingen avbröts därför och ytterligare en miljon äskades. Därefter
gjordes upphandlingen om och avtal skrevs med en huvudentreprenör.
Projektet påbörjades i oktober 2012. Markarbeten planerades att utföras fram
till mitten av december, men då snön kom redan i början av december avbröts
projektet i förtid för vintern.
Därefter kom en för Gotlands del mycket lång vinter och arbetet kunde därför
inte återupptas förrän i slutet på april. Den långa vintern gjorde att all
verksamhet på Gutavallen försenades. Även fotbollsplanen som inte berördes
av markarbetet var obrukbar till slutet på maj. Det visade sig under arbetets
gång att den befintliga friidrottsbanan låg direkt på lerjord vilket gjort att den
tidigare friidrottsbanan hade satt sig och blivit mycket ojämn. För att råda bot
på detta tvingades uppemot hälften av arbetsområdet grävas ut till en halv
meters djup och sedan fyllas med grus som inte är tjälkänsligt. Detta fördyrade
markarbetet med över en miljon kronor, vilket gjorde att även
konsultkostnaden ökade något. Anpassningen av den befintliga fotbollsplanen
till den nya friidrottsbanan har även kostat mer än beräknat men har rymts
inom de avsatta medlen för oförutsedda kostnader.

Besöksadress Lövsta Romakloster

E-post registrator_kff@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

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

Org nr 212000-0803
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Ärendenr KFN 2012/194

Kultur- och fritidsförvaltningen
Region Gotland

Ekonomisk sammanställning

Tillgängliga medel

Investering
Idrottslyft

Summa intäkter

Upparbetade medel

4 000 000 kronor
100 000 kronor
4 100 000 kronor

Konsulter
Markarbeten
Friidrottsyta

127 293 kronor
1 571 648 kronor
3 575 524 kronor

Summa kostnader

5 274 465 kronor

Medel som saknas

1 174 465 kronor

Maria Modig
kultur- och fritidsdirektör

2 (2)

Ärende nr 10

Ärendenr KFN
KFN2013/259
KFN
2013/276
2013/276
Handlingstyp
Yttrande

Kultur- och fritidsförvaltningen

Datum 18 oktober 2013

Ledningskontoret

Ärende nr 11

Länsplan för regional transportinfrastruktur för Gotland
2014-2025, RS 2013/6
Kultur- och fritidsnämnden välkomnar en länsplan för regional
transportinfrastruktur för Gotland 2014-2025, men ställer sig frågande till
processen för framtagandet av länsplanen med anledning av att nämnden inte
haft möjlighet att delta i arbetet.
Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden har brukare som till stor del
är beroende av kollektiva transportmedel och i många fall inte kan ta sig längre
sträckor på egen hand med exempelvis bil. Biblioteken, ungdomsgårdarna och
fritidsanläggningarna besöks flitigt av brukare i åldern upp till 18 år och av
brukare i åldern över 65 år. Nämnden strävar efter att på bästa sätt erbjuda alla
medborgare en meningsfull fritid, och möjligheten att kunna ta sig till sina
fritidsaktiviteter utgör således en nödvändig parameter i nämndens strävan.
Det pågår också ett arbete inom nämndens verksamhetsområden som innebär
att utreda möjligheten att geografiskt hitta bättre och mer ekonomiska
lösningar för verksamheterna. I det arbetet är kollektivtrafiken och
transportinfrastrukturen oerhört viktiga beståndsdelar och utgör en strategisk
grund för nämnden att med brukaren i centrum kunna hitta den mest optimala
lösningen för respektive verksamhetsområde.
Nämnden ser en nära koppling mellan barn och ungas val av skola och deras
val av fritidssysselsättning. Valet av skola påverkar direkt vilken geografisk
plats fritidssysselsättningen utövas på. Kollektivtrafikens turer och turtäthet till
och från brukarens egna hem blir strategiskt avgörande för nämndens
möjlighet att erbjuda alla en meningsfull fritidssysselsättning med god
tillgänglighet.
Enligt länsplanens punkt 4.6 Kollektivtrafikutveckling och
tillgänglighetsanpassning, deltar skolan i en pågående utredning om hur
kollektivtrafiken ska kunna samordnas mer effektivt. Utredningen syftar till
att titta på hur skolskjuts och den allmänna kollektivtrafiken kan
samordnas med hänsyn till utbudet, linjenätet, planeringen av trafiken,
organisation och behov av särskilt planeringssystem (Länsplan för regional
transportinfrastruktur 2014-2025, sid 20).
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Kultur- och fritidsförvaltningen

Ärendenr KFN 2013/259

Region Gotland

Tilläggas bör att kultur- och fritidsområdet har många verksamheter som utgör
själva destinationen/resmålet för brukarens resa med den allmänna
kollektivtrafiken och som tidsmässigt ligger i nära anslutning till den tid på
dagen då skolorna slutar (exempelvis ungdomsgårdar, bibliotek och
fritidsanläggningar). Nämnden vill därför påpeka att länsplanen inte kan
begränsa sig till skolans tider och bortse från brukarens behov av att nå andra
destinationer än skolan och hemmet. Länsplanen måste beakta brukarens
möjlighet till en meningsfull fritid, vilket nämns som ett av målen för resande
på Gotland på sidan 5 i länsplanen.
Med anledning av ovanstående synpunkter är kultur- och fritidsnämnden
kritisk till det sätt som arbetet med framtagande av länsplan för regional
transportinfrastruktur för Gotland 2014-2025 har genomförts, och anser att
förslaget därför måste återföras till arbetsgruppen i vilken kultur- och
fritidsnämnden måste få vara representerad.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Maria Modig

Roger Nilsson

förvaltningsdirektör

kvalitetssamordnare
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Ärendenr KFN 2013/247

Kultur- och fritidsförvaltningen

Handlingstyp Remissvar
Datum 19 september 2013

Ärende
12a)
Ärendenrnr
11 a)

Remiss. Promermoria om en ny ungdomspolitik
U2013/4442/UC, RS 2013/488
”Ungdomstiden formar människor och utgör en betydande fas i livet. Det är
därför viktigt att se ungdomstiden som en period som har stor betydelse och
ett värde i sig” (citat ur remisspromemorian, sid 6).
Ungdomsavdelningen, med ansvar för ungdomsverksamheten, har tagit del av
remisspromemorian och instämmer i stora delar i de förslag, konstateranden
och värderingar som förslaget till en ny ungdomspolitik innehåller. Vi vill dock
särskilt kommentera några delar av förslaget.
Åldrar

Att närmare definiera begreppet ”ungdomar” är angeläget i många
sammanhang. Ungdomspolitikens målgrupp är unga människor i åldersspannet
13-25 år. De behov och förutsättningar en 13-åring har och de livssituationer
denna unga människa ställs inför är naturligtvis inte desamma som för en
25-åring. Därför bör övervägas om inte ungdomspolitiken genomgående och
konsekvent, och inte bara i statistikhänseende, bör använda begreppet
”ungdomar” för åldrarna 13-18 och begreppet ”unga vuxna” för åldrarna
19-25.
Samverkan

Region Gotland bedriver ett omfattande sektorsövergripande arbete med
avseende på barns och ungas levnadsvillkor och samarbetet med det civila
samhället och stödet till föreningslivet är av stor omfattning.
Ungdomsavdelningen bedriver ett aktivt och medvetet arbete för jämställdhet
och mångfald och i HBTQ-frågor.
Geografiska förutsättningar

Gotlands geografiska läge och en utpräglad glesbygdsstruktur medför särskilda
problem. Angelägna områden som samverkan med andra delar av landet och
anställdas fortbildning etc. är extra tids- och kostnadskrävande.
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Kultur- och fritidsförvaltningen

Ärendenr KFN 2013/247

Region Gotland

Personalrekrytering kan också vara ett problemområde på grund av öläget och
möjligheterna till pendling mellan hem- och arbetsort är begränsade.
En befolkning utspridd över en relativt stor yta och huvudsakligen på
landsbygd1 medför ekonomiska utmaningar för såväl regionen som den
enskilde. Befolkningsunderlaget på mycket stora delar av ön är för litet för att
på rimliga ekonomiska villkor bedriva en attraktiv ungdomsverksamhet med
hög kvalitet inom rimligt avstånd från unga människor. Ungdomar har
begränsade möjligheter att förflytta sig varför en förbättrad kollektivtrafik på
ön vore av väsentlig betydelse för att en bra ungdomspolitik ska kunna
bedrivas.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Maria Modig

Björn Ahlsén

kultur- och fritidsdirektör

kultur- och ungdomschef

1

Regionen har 57 200 invånare. Endast sex tätorter i regionen har ett befolkningsantal
överstigande 1 000 invånare. Det sammanlagda befolkningsantalet för boende i dessa
tätorter är 29 500. Av dessa bor 22 600 i Visby stad. Närmare halva befolkningen bor
sålunda på landsbygd eller på orter med färre än 1 000 invånare. Ca 15 % av befolkningen
är i åldrarna 13-25 år, vilket är i nivå med riksgenomsnittet (statistik från SCB 2010).
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Ärendenr KFN 2013/259

Kultur- och fritidsförvaltningen

Handlingstyp Yttrande

Roger Nilsson

Datum 1 oktober 2013

Ärende
Ärendenrnr12b)
11 b)
Ledningskontoret

Regelverk. Serviceförvaltningen, RS 2013/423
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom regionstyrelsens förslag på
principer för kategorisering av tjänster från serviceförvaltningen, men
ifrågasätter principerna för styrning av serviceförvaltningens tjänster.
1. Under rubriken ”Princip för styrning av serviceförvaltningens tjänster”,
belyses att modellen förutsätter att förvaltningsdirektören har
strategiskt stöd inom områdena: ekonomi, personal, kommunikation,
kvalitetssäkring och verksamhetsutveckling och gemensamma resurser
(It, lokaler, transporter etc.). I nuläget saknar kultur- och
fritidsförvaltningen strategiskt stöd inom främst personal- och
kommunikationsområdet, vilket medför att förvaltningsdirektören inte
har de förutsättningar som är grunden i modellen. Således behöver
förvaltningen förstärkas genom utökad budgetram för att inte ha sämre
förutsättningar än koncernen i övrigt med detta strategiska stöd.
2. Kultur- och fritidsförvaltningen förespråkar en stark koncernstyrning i
syfte att uppnå synergivinster genom bland annat gemensamt
datasystem och gemensamma administrativa processer.
Utgångspunkten måste vara att koncernnyttan ska utgöra den naturliga
basen, och de förvaltningsspecifika lösningarna ska ses som undantag.
3. Enligt förslaget innefattar principerna för styrning av
serviceförvaltningens tjänster ett flertal gemensamma styrdokument
och forum. Kultur- och fritidsnämnden saknar ett förtydligande kring
vem som beslutar om utvecklingsinsatser och varifrån de ekonomiska
medlen till utveckling ska tas. Den som beslutar om utvecklingsinsatser
bör rimligtvis också besitta ekonomiska medel för utveckling.
4. Kultur- och fritisnämnden efterfrågar i förslaget möjlighet till
trepartsamtal där ledningskontoret, serviceförvaltningen och övriga
förvaltningar har möjlighet att diskutera principerna för styrningen och
kategoriseringen av tjänster, samt uppföljningen av desamma.
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Kultur- och fritidsförvaltningen

Ärendenr KFN 2013/259

Region Gotland

Med hänsyn taget till ovanstående synpunkter är kultur- och fritidsnämnden
positiv till det arbete som genomförts gällande regelverket för
serviceförvaltningen.
Kultur- och fritidsnämnden

Janica Sörestedt
Ordförande

Roger Wärn
Nämndledamot

2 (2)

Ärende
Ärendenrnr12d)
11 d)

Sammanställning av telefonintervjuer med prenumeranter av Gotlands
taltidning år 2013
Inledning
Gotlands Taltidning, är en taltidning som ges ut med ett nummer per vecka av Länsbiblioteket
på Gotland. Programmet som ges ut har titeln På tal om Gotland. Taltidningen riktar sig till
synskadade personer på Gotland och är kostnadsfri. Taltidningen, som utges på CD-skiva,
innehåller sex olika spår; Innehållsförteckning, Nyheter och telegram, Familjenyheter,
Veckans talbokstips, Veckans samtal (intervju med någon aktuell person), samt Föreningsnytt
med annonser, evenemang och aktuell information från Region Gotland.
Antalet privatpersoner som prenumererar på Gotlands taltidning uppgår idag till ca 220
personer. Taltidningen skickas också till ett antal äldreboenden och samtliga bibliotek på
Gotland. Dessutom lyssnar 70 personer lyssnar på taltidningen via internet.
Uppdrag och syfte
Jag har på uppdrag av Länsbiblioteket på Gotland under sommaren och hösten 2013
genomfört telefonintervjuer med privatpersoner som prenumererar på Gotlands taltidning.
Syftet har varit att få reda på vad prenumeranterna anser om innehållet och kvalitén i Gotlands
taltidning. Syftet har också varit att ta del av synpunkter och förslag gällande hur taltidningen
kan utvecklas framöver. Intervjuer är konfidentiella och uppgifter om vem som lämnat vilka
uppgifter får inte spridas av mig.
En sammanställning i rapportform som ger upplysningar om hur många prenumeranter som
kontaktats, vilka väsentliga synpunkter på taltidningens innehåll som inkommit, samt vilka
förslag till förbättringar som framförts ska enligt uppdragsgivarens instruktioner överlämnas
då intervjuarbetet avslutats.
Ansvariga för uppdraget vid Länsbiblioteket på Gotland har varit länsbibliotekchef Elisabeth
Stenberg-Lundin och Kerstin Simberg, chef vid Almedalsbiblioteket i Visby samt
tillförordnad kulturchef i Region Gotland. Uppdraget har utformats och utförts i kontinuerligt
samarbete med Thommy Bernquist, redaktionschef för Gotlands Taltidning.
Metod
Ett register över samtliga prenumeranter på Gotlands taltidning har erhållits från redaktionen.
Telefonnummer till prenumeranter saknas i medlemsregistret. Nummer till samtliga
privatpersoner som använder taltidningen har därför fått sökas på Internet. Synskadades
förening på Gotland har bistått med telefonnummer till medlemmar vars nummer inte kunnat
hittas på Internet.
Jag har vid minst ett tillfälle ringt upp samtliga prenumeranter till vilka ett telefonnummer
kunnat hittas. Fyra intervjufrågor som skrivits av Thommy Bernquist har använts som
utgångsläge vid intervjuer. Frågorna är som följer:
1. Vad betyder tidningen för dig?
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2. Vad vill du att tidningen ska innehålla?
3. Vad vill du ha mer / mindre av? (Lokala nyheter, riksnyheter, familjenyheter,
samhällsinformation, information för synskadade, reportage, intervjuer)
4. Vad av det som finns i tidningen i dag intresserar dig inte?
Uppdragsgivarens instruktioner har varit att intervjufrågorna främst ska betraktas som ett
utgångsläge för att få en allmän bild av hur prenumeranterna upplever taltidningen. I den mån
prenumeranterna själv gett den information som intervjufrågorna syftat till att ge, utan att
dessa i förväg ställts av mig, så har frågorna inte ställts. Oftast har endast fråga nr 1 behövt
ställas.
Inkomna svar och synpunkter och synpunkter har antecknats för hand av mig under pågående
intervju och har renskrivits omedelbart efter avslutat intervju.
En utmaning i intervjuarbetet har varit att klargöra dels att jag inte är en telefonförsäljare som
snabbt bör avvisas och vidare att de intervjuer jag gör enbart handlar om Gotlands taltidning
och inte den taltidning som Gotlands Media ger ut. Ibland har jag i början av en intervju
kommit fram till att en person tror att det är Gotland Medias taltidning intervjun handlar om.
Ibland har dock intervjun i princip varit slutförd före detta framkommit. Ett visst mörkertal
där denna missuppfattning inte upptäckts kan sannolikt finnas bland de intervjuer som
genomförts.
Resultat
Telefonnummer har inte gått att hitta till 66 av 223 prenumeranter. Totalt 56 personer har inte
svarat. Av de personer som svarat så har 36 personer av olika skäl valt att avstå från att delta i
en intervju. Skälen är ofta, men inte alltid, åldersrelaterade. I flera fall har anhöriga eller
hemtjänst svarat och meddelat att prenumeranten inte har möjlighet att delta i en
enkätundersökning. Två personer har svarat genom att omedelbart kritisera taltidningens
innehåll men har inte velat svara på några enkätfrågor eller ge förslag till förbättringar.
Totalt 65 intervjuer har kunnat genomföras där resultatet kan användas för att uppnå
målsättningarna med enkätundersökningen. Samtliga av de personer som intervjuats har på
olika sätt uttryckt att de anser att taltidningen är viktig för dem och att innehållet är bra.
Främst äldre har ofta inlett med att säga något om hur det är att leva som synskadad och att
taltidningen på olika sätt innebär en mycket viktigt del i deras tillvaro, både enskilt och när
det gäller att kunna känna sig delaktiga i samhället och i den sociala samvaron med anhöriga
och andra synskadade.
Vid flertalet av intervjuerna har intervjufrågorna inte behövt användas utan har besvarats ändå
i löpande ordalag. Det har varit vanligt att personer utöver att ge uttryck för att de anser att
taltidningen är bra och kanske nämna något spår som de uppskattar särskilt, inte ansett sig ha
några fler synpunkter att ge. Samtliga spår har av olika personer omnämnts som särskilt
uppskattade och intressanta att lyssna till. Det finns samtidigt synpunkter om samtliga spår
som gäller att dessa bör minska i omfattning eller att de bör utökas; olika uppfattningar står
alltså i ett motsatsförhållande till varandra. Vad gäller flertalet av de åsikter där rakt motsatta
uppfattningar framförs så är det svårt att hitta en tendens att den ena uppfattningen skulle vara
avsevärt vanligare än den andra. Det ska också sägas att flertalet som exempelvis kan ha sagt
något i stil med ”det kunde vara mindre lokala nyheter” uttrycker sig mycket försiktigt och
samtidigt ofta är noga med att lägga till ”det finns ju dem som vill lyssna på sådant också och
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man behöver ju inte lyssna på alla spår.” Inte minst spåret som handlar om familjenyheter har
relativt ofta omnämnts med olika motsatta uppfattningar. Ett par åsikter är dock
återkommande. De intervjuer som Thommy Bernquist genomför med olika aktuella personer
omnämns ofta som särskilt uppskattade. Vidare anser flera personer att det är för mycket
deckare som recenseras och att man gärna hade sett en större variation vad gäller vilka typer
av böcker som recenseras.
Omkring 15 personer har haft egna förslag om vad som kan förändras i taltidningen. En
synpunkt som återkommit flera gånger är att Region Gotland behöver bli bättre på att använda
taltidningen för att informera om åtgärder eller förändringar i stadsmiljön som är av väsentlig
betydelse för synskadade. Hit hör exempelvis fysiska åtgärder i trafikmiljön, så som
avstängda gator, men också information om olika kampanjer som sätts upp av Regionen på
vårdcentraler. Flera personer uttrycker att Regionens brist på information till synskadade i
detta avseende är allvarlig och poängterar att Gotlands taltidning är Regions Gotlands egen
taltidning och bör användas till att nå ut med information från Regionen. Jag har samtidigt
flera gånger fått höra att frågan om information från Regionen i taltidningen varit ett krav från
synskadade vid flera tillfällen, men att Tekniska förvaltningen ska ha svarat att det inte finns
resurser till detta.
Övriga förslag och synpunkter som inkommit återges här. Jag har i möjligaste mån försökt att
återge de synpunkter som framförts så ordagrant som möjligt. Där samma åsikt framförts av
flera personer så har jag slagit ihop olika citat till en text.
Det kunde vara lite fler boktips, gärna om nya ljudböcker.
Det vore bra om det inte var så mycket avbrott i utgivningen utan att taltidningen verkligen
kunde utkomma varje vecka. Detta gäller särskilt under sommarhalvåret. Då händer så
mycket på Gotland, men vi synskadade har ju svårt att få veta detta eftersom tidningen inte
utkommer.
Det vore bra om man kunde få veta TV-programmet. Det går ju inte att läsa upp hela veckans
program, men kanske kunde man läsa upp fredagens och lördagens program?
Det kunde vara mer handikappidrott. I GA och GT så dröjer ofta resultaten och i Gotlands
taltidning finns dem inte med alls.
Annonser kunde gärna få vara med, de finns varken i GA och GT:s taltidning eller i Gotlands
taltidning. En del av oss som är synskadade ”sysslar ju med sådant som man inte ska göra
när man är synskadad”, vi är egna företagare och där är annonser viktiga.
Det kunde gärna få finnas med en del reseskildringar om djur, natur och kultur på andra
platser.
Jag lyssnar mest på spår 6. Intervjuerna är bra, men spåret kunde gärna delas upp, det är lite
för mycket. Missar man något så får man börja om. Telenummer kunde också gärna få ett
eget spår.
Det kunde vara mindre recensioner av deckare och mer om andra teman, exempelvis
”Försvunnen värld” (Hageman) som handlar om utgrävningarna vid E4 i Uppland.
Det kunde vara mer kultur i taltidningen. Varför inte en dagens dikt?
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När taltidningen kom på band så fanns det 15 minuter som handlade om historia, t ex någon
person som gjort mycket för Gotland under sitt liv. Det handlade om månfärder och
järnvägen under 1800-talet. Sådant kan ju vanligt folk läsa men inte vi.
Kanske kunde man strukturera upp talbokstipsen mer så att man kan välja vad man vill lyssna
på. Man kunde berätta om böcker med olika teman, kanske på olika spår, t e x ett spår för
historia.
Det är för lite tid mellan första och andra uppräkningen av telefonnummer för att man ska
hinna med att anteckna.
Man kunde gärna ha en större variation vad gäller den musik som spelas i början av skivan,
”ginglar”.
Det kunde gärna få vara mer om förändringar i Visby, inte bara om sådant som är direkt
hindrande. Till exempel, hur ser Visby strand ut? Vilka växter blommar i Botan just nu?
Jag saknar kulturutbudet i taltidningen. Det kunde gärna vara mer om teater och film som
visas på hela Gotland, inte bara i Visby. Svenska filmer kan ju även synskadade ta del av.
Det är stark musik mellan inslagen, men jag har lärt mig at hantera detta.
Ett par frågor har framförts under arbetets gång som jag anser det viktigt att omnämna. En
fråga rör om inte taltidningen i större utsträckning än idag skulle kunna komma andra
handikappade till del än synskadade? En annan, återkommande, fråga är om resultatet av
denna undersökning ska presenteras för Synskadades förening på Gotland.
Sammanfattningsvis kan sägas att intresset för att delta i en intervju om Gotlands taltidning
har varit stort. Tidningen är utan tvekan en uppskattad och en viktig del av vardagen för
synskadade på Gotland. En fortsatt kontinuerlig utveckling av Gotlands taltidning framstår
som särskilt betydelsefull för de synskadades möjlighet att känna sig inte bara informerade
utan också delaktiga i de förändringar som sker i samhället.
Visby 2 oktober 2013
Nils-Erik Norrby
Fältgatan 73
621 38 Visby
0498 278442
sydvenska.eko@gmail.com

Bilaga 1.
Citat om taltidningen.
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Bilaga 1. Citat om taltidningen.
Jag har valt ut ett tiotal citat från intervjuer med 10 av de 65 prenumeranter av Gotlands
taltidning som intervjuats av mig gällande vilken betydelse taltidningen har för dem och hur
de ser på innehållet i taltidningen. Min ambition är att urvalet av citat ska belysa olika tankar
och synpunkter om taltidningens betydelse och innehåll.
”Tidningen betyder mycket för mig. Jag vill inte vara utan den. Den tar upp lite av varje och
det är en bra blandning. Tidningen kan ju inte rymma allt, men blandningen är bra, särskilt
föreningsnytt är bra att få.”
”Jag är ju blind, det är helt svart, så då kan du ju förstå vad tidningen betyder för mig.”
”Jag har ingen daglig tidning längre och det har jag ju alltid haft, men det gick ju inte
längre. För mig betyder taltidningen att jag kan följa med i samhällsutvecklingen och att jag
kan bilda mig en uppfattning i olika frågor.”
”Det är dåligt med information från regionen om avstängda vägar och sådant som är viktigt
för oss att få reda på. De har sagt att de inte har tid att informera om sådant men om man
jämför kostnaden för ett lårbensbrott så borde det inte vara så dyrt.”
”Tidningen är utmärkt, så bra, så bra, tack ska ni ha! Tidningen betyder så mycket när man
inte kan läsa och man är äldre och har tid.”
”Den är bra. Den är väldigt bra. Man får reda på lite av varje. Om det är mycket som händer
och man inte hinner med att lyssna på dagstidningen så får man en bra sammanfattning av
vad som hänt under veckan. Intervjuerna är intressanta. Tommy har en trevlig röst som
fängslar en.”
”Jag har bara ledsyn. Man får ett koncentrat av gotländska nyheter. Om jag har något annat
i spelaren när jag får den så tar jag ut detta direkt och sätter i den (taltidningen) istället. Det
kunde gärna vara lite mer av gotländska nyheter, det andra hör man ju i radio. Födslar och
dödslar bryr jag mig inte så mycket om, jag har hunnit fylla 90 och då är det ju inte så många
namn man känner igen, men det finns ju dem som lyssnar på detta. Det är mycket som ska
rymmas på 1,5 timmar. Intervjuerna är trivsamma att lyssna till.”
”Den betyder mycket. Det var som att öppna något ljust när man fick veta att synen var så
dålig och man fick veta att den fanns. Man får reda på nyheter och kan följa med bättre i det
man hör i radio. Det är bra intervjuer och man får lära känna olika personer på ett annat
sätt.”
”Jag är väldigt nöjd med taltidningen. Man får reda på lite av varje som händer här på
Gotland. Det är bra att få reda på sådant som är dagsaktuellt, särskilt födslar och dödslar.”
”Det är en mycket trevlig tidning, jag går ut och hämtar den i brevlådan så fort posten har
kommit. Jag skulle sakna den om den inte kom. Jag är nöjd med innehållet och har inget att
erinra. Jag har en läsapparat men man hinner ju inte med att läsa så mycket med den.”
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Ärende nr 13
Delegationsbeslut om stöd till kultur- och fritidsverksamhet, november 2013
Sökande
Arrangemang
Stöd till fritidsarrangemang/projekt
RFSL Gotland, KFN 2013/214
Gotland Pride 2013,
11-17/11
Wisby Simsällskap,
Peter Asp Swim 2013

Sökt summa
113 000 kr

13 000 kr

20 000 kr

Hyresbefrielse högst
2 500 kr
Hyra av tidtagarutrustning 5 500 kr
Hyresbefrielse upp till
550 kr

KFN 2013/258

Smaklösa, KFN 2013/253
Pengar i Påse
Gycklargruppen PAX, KFN
2013/177

Visby IF Gute Handboll,
KFN 2013/236

Murgrönankonsert

Hyresbefrielse
estradvagn 550 kr

Turné runt om i Sverige
på medeltidsdagar,
tornerspel på sommaren
GuteCupen i Handboll
8-10/8

Söker pengar till
tyg till kläder,
material och lokal
5 000 kr
Lokaler bokade
till en kostnad av
7 289 kr

Registrering av ideell förening
Cykelklubben Gotland 360,
KFN 2013/254

Anställningsärenden, löpnr 47-53. Utbetalningslistor, löpnr 609-610.

Beslut

Avslås

Avslås
För sent inkommen
ansökan. Ej redovisad
ekonomi för arr 2012
Godkänns

Kultur- och fritidsförvaltningen

Ansökan

om stöd för projekt/arrangemang
Sökande

Förening/Organisation

Organisationsnr

Wisby Simsällskap

834000-4491

Skolportsgatan 4

621 45 Visby

Fredrik Persson/ordf

804-9710

Adress

Postadress

Uppgiftslämnare

Bankgiro/Pluskonto

E-post

Telefon

Info@wisbysim.se
 Kulturarrangemang

X Fritidsarrangemang

Projekt/arrangemanget
Arrangemangets namn

Peter Asp swim (Solberga Open)
Datum för arrangemanget
28 – 29/9 2013
Sökt belopp från Kultur- och fritid

Beräknat resultat

20 000

Ca 10 000

Har/ska arrangemanget boka lokaler och ip-skogens tjänster av Kultur- och fritidsförvaltningen?

Beskrivning av projektet/arrangemanget

X

Ja

Nej

(fyll i så gott ni kan)

Syftet med
projektet/arrangemanget, vad vill ni
uppnå?
Målgrupp, Vilka vänder sig
projektet/arrangemanget till i första
hand?
Hur många aktiva deltagare
beräknas i
projektet/arrangemanget?
Hur många besökare tror ni att
projektet/ arrangemanget kommer
att få?
Hur många gästnätter tror ni att
projektet/arrangemanget ger
Gotland?
Hur ska ni marknadsföra
projektet/arrangemanget?
Beskriv hur
projektet/arrangemanget aktivt
främjar jämställdhet.

Se bifogad skrivelse

Hur många funktionärer/ideellt
arbetande timmar kommer ni att
lägga?
Hur tänker ni runt budgetens
intäkter och kostnader? (som ni
redovisar på sid 2)

Funktionärer ca antal:

Beskriv behovet och vad det sökta
stödet skall gå till.

Se bifogad skrivelse

Se bifogad skrivelse
Ca 200
Ca 150
Ca 200
Hemsida, mailutskick
Tävlingen arrangeras för bägge kön i många olika åldrar

30

Antal timmar ca: 30 x 20 = 600 tim

Utan stöd för tidtagningssystemet går tävlingen sannolikt med förlust, då hyran av
utrustningen överstiger förväntat överskott

Kultur- och fritidsförvaltningen
Besöksadress Lövsta
landsbygdscentrum

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

Webbplats www.gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Org. nr. 212000-0803

Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtida planer med
projektet/arrangemanget?

Ansökan om stöd för
projekt/arrangmang

Se bifogad skrivelse

Övrigt värt att berätta
Se bifogad skrivelse ....................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

Intäkter
Belopp

Egen ekonomisk insats

20 000

Sökt belopp från kultur- och fritid
Andra stödgivare till projektet/arrangemanget

Övriga inkomster
Startavgifter
Kiosk

Summa inkomster

Sökt belopp

Beviljat belopp

Belopp
Ca 15 000
2 000

17 000

Utgifter
Hyra ljud
Funktionärer mat

Belopp
5 000
3 000
3 000

Priser medaljer
Inköp kiosk

800

Hyra tidtagninsutrustning

20 000

Summa utgifter

31 800
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PUL – Personuppgiftslagen (SFS 1998:04)
De allra flesta handlingar till kommunen är offentliga handlingar. Den nya tekniken gör att offentliga handlingar är sökbara på
internet via Region Gotlands hemsida. Då ansökningsblanketter skrivs under med föreningens firmatecknare, måste denne vara
medveten om att ansökningshandlingen är en offentlig handling och den kan återfinnas på internet. OM publicering av
ansökningshandlingen INTE godkänns, kontakta Kultur- och fritidsförvaltningen för rådgivning och lösning.

Nedanstående namnteckning godkänner även handlingens publicerande enligt PUL (SFS 1998:204)
Ort
Visby
Datum
2013-09-05

Av styrelsen utsedd firmatecknare

Fredrik Persson/ordförande

Övrig information:
Skicka in ansökan två månader innan projektet/arrangemangets start.
Tänk på att föreningens årsmöteshandlingar alltid skall finnas hos Kultur- och fritidsförvaltningen för att
stöd skall kunna sökas.
Beviljat stöd utbetalas efter inkommen redovisning av arrangemanget.
Information och bestämmelser finns på www.gotland.se/kulturfritid/stod eller via tfn 0498-26 90 00 (vx).
För ytterligare upplysningar, vänligen kontakta
Johanna Larson, tfn 26 96 76 eller e-post: johanna.larson@gotland.se (fritid)
Madeleine Nilsson, tfn 26 96 28 eller e-post: madeleine.nilsson01@gotland.se (kultur)

Skickas in till:
Kultur- och fritidförvaltningen, 621 81 VISBY
E-post: registrator_kff@gotland.se
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Ansökan om stöd till idrottsevenemang – Peter Asp Swim (Solberga Open)
2013-09-28 – 2013-09-29
Wisby simsällskap ansöker om stöd hos Region Gotland, Kultur och fritidsförvaltningen, för att ytterligare
utveckla arrangemanget Solberga Open. Utvecklingen består i ett stöd till att hyra in elektrisk helautomatisk
tidtagningsutrustning under simtävlingarna. Detta gör att vi kan förbättra, och snabba upp arrangemanget
samtidigt som vi kan erbjuda fler tävlande plats i tävlingen. Erfarenheterna från användandet av
tidtagarsystemet under tidigare tävlingar är enbart positiva. Genom att vi använde systemet kunde vi
fördubbla antalet tävlande simmare. Under våren arrangerades tävlingen Kneippbyn swim, då utan eltidssystem. Sammanfattningsvis var det en katastrof, eftersom befintligt system inte fungerade. Tävlingen
kunde genomföras endast med anledning av att deltagarantalet var begränsat. I dagsläget ser
anmälningssituationen till Peter Asp swim bra ut. Vi vet att en förening kommer till Gotland med hela 80
simmare.
Bakgrund
Peter Asp swim (Solberga open) är en tävling med anor, som lockat 150 – 200 tävlande i olika åldrar.
Namnbytet har skett under året för att hedra minnet av Peter Asp som hastigt avled i februari. Simsällskapet
har genom samarbetet med Kneippbyn Resort helt kunnat ägna sig åt tävlingsarrangemanget. Allt runt
omkring, boende, mat och transport, har ordnats av Kneippbyn. Detta har gjort det attraktivt för medföljande
(föräldrar och syskon) att åka till Gotland samtidigt som tävlingarna pågår.
Kommande arrangemang
SolbTävlingenär ett väletablerat ”varumärke” i sim - Sverige, och flertalet klubbar och simmare återkommer
varje år. Genom utvecklingen av arrangemanget ökar intresset från ytterligare klubbar och det kan förväntas
ett ökat deltagarantal.

Redovisat behov av stöd för arrangemanget
Wisby simsällskap söker i första hand ekonomiskt stöd med 20 000 kronor vilket täcker kostnaden för
hyra/transport, drift samt personal av den elektroniska tidtagningsutrusningen. Utrustning hyrs från företaget
IC control i Stockholm.

Arrangemangets omfattning
Tävlingen avgörs under helgen 28-29 september, under tre tävlingspass. Tävlingen startar lördagen 28/9 med
två pass och avslutas den 29/9 med ett simpass. Tidigare har det deltagit ca 150 - 200 simmare i tävlingen.

Kultur- och fritidsförvaltningen
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Arrangemangets utvecklingspotential
Med ett elektroniskt tidtagningssystem kan vi utan problem hantera ca 270 simmare i tävlingen, vilket. Detta
gör att tillgängligheten till tävlingen ökar markant. Med det till åren komna befintliga tidtagningssystemet, vet
vi att tävlingen inte kommer att kunna genomföras med samma smidighet. Tidtagningssystemet bidrar till att
antalet funktionärer i tävlingen kan minskas en aning. Wisby SS har, liksom många andra föreningar, svårt att
rekrytera ideella krafter till tävlingarna. Inför Solberga Open är tanken att erbjuda föräldrar och andra i
föreningen en funktionärsutbildning så att vi kan dela på funktionärbördan bland flera människor.

I vilken mån arrangemanget är unikt och av hög kvalitet
Simtävlingar med fastlandskonkurrens finns bara vid två tillfällen på hela året ännu så länge. Det är viktigt för
föreningen och sporten att visa ett bra arrangemang kring tävlingarna. Erfarenheterna/uppföljningarna av
föregående tävlingar har visat att besökande föreningar är mycket nöjda med Gotlandsbesöket och
tävlingarna.

Nyskapande idéer
Med konceptet följer en unik möjlighet att sända hela tävlingen via webben. Det gör att intresserade anhöriga
kan följa tävlingen från hemorten.

Barn och ungdomar
Åldersklasser
Pojkar & Flickor
Pojkar & flickor
Pojkar & flickor

A
B
C

Födda 1997 och tidigare
Födda 1998 – 1999
Födda 2000 och senare

Arrangemang utanför högsäsong
Tävlingen arrangeras utanför högsäsong, och arrangemanget är upplagt så att föreningarna ska endera komma
till Gotland tidigare eller stanna kvar efter själva tävlingen. Detta har gjort att det blir intressant för
medföljande att åka till Gotland i samband med simtävlingen.

Samverkan med andra organisationer och/eller näringslivet
Tävlingen arrangeras i samverkan med Kneippbyn Resort, och deltagarna erbjuds möjligheter att förlänga
vistelsen där med besök på de faciliteter som den anläggningen erbjuder. Vidare samarbetar föreningen brett
med det Gotländska näringslivet, som genom sponsring bidragit med priser till tävlingen.

Sammanfattning
En förutsättning för att arrangera rättvisa och bra tävlingar, oavsett idrott, är att det finns ordentlig
tävlingsutrustning. Simning är helt beroende av ett tidtagningssystem som fungerar, och det föreningen
tillsammans med Region Gotland har, fungerar inte
Ett ekonomiskt stöd för tidtagningsutrustningen skulle innebära att attraktiviteten för simtävlingar ökar hos
föreningar på fastlandet, trots att det bara finns fem banor i bassängen. Det innebär att vi kan ta emot fler

Kultur- och fritidsförvaltningen

Ansökan om stöd för
projekt/arrangmang

6 (6)

simmare, simma fler heat och grenar. Samtidigt vet vi av erfarenhet att det blir ett flyt () i tävlingen som inte
kan åstadkommas med befintligt system. Vidare finns det vinster i att lokala funktionärer bekantar sig och lär
sig hantera tidtagningssystemet inför kommande tävlingar och arrangemang.
Visby 2013-09-05
Fredrik Persson
fredrik@wisbysim.se, 0707-30 91 89
Ordförande Wisby simsällskap

Kultur- och fritidsförvaltningen
Roger Anrog

Ärendenr KFN 2013/177
Handlingstyp Delegationsbeslut:
Pengar i Påse
Datum 23 maj 2013

Sökande

Gycklargruppen PAX
c/o Jonte Carlsson, 621 55 Visby
073-8360895
Beskrivning av aktivitet

Gycklargruppen PAX vill göra en turné runt om i Sverige på andra medeltidsdagar,
och även till tornerspel på sommaren. Gruppen söker tyg till bl.a. kläder, material och
lokal.
Bedömning

Ansökan avser inte ”unga gör saker för andra unga på Gotland” enligt gällande
kriterier för Pengar i Påse.
Beslut

Ansökan avslås.
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Roger Anrog
Namn
Beslutande

Namn
Handläggare
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Kultur- och fritidsförvaltningen

Ärendenr. KFN 2013/254
Datum 2013-08-29
Handlingstyp DELEGATIONSBESLUT

Föreningen Cykelklubben Gotland 360,
ansökan om registrering av ideell förening.
Föreningen bildades 2012-01-04. De har antagit stadgar och uppfyller villkor
som vi ställer på förening för att medtas i kultur- och fritidsförvaltningens
föreningsregister. De har till hört Sv. Cykelförbundet men gått ur
förbundsskapet.
Föreningen arrangerar ett stort cykellopp om året på Gotland, kallat G360.
Föreningen är en arrangörssammanslutning och medlemsantalet är begränsat till
36 personer. Det innebär att föreningen inte är öppen för alla och kan inte erhålla
subventioner eller andra stöd från kultur- och fritidsförvaltningen.

-

Beslut:
Föreningen Gotland 360 godkännes som förening och ingår i Kultur- och
fritidsförvaltningens föreningsregister från och med 2013-08-30
Föreningen skickar årligen in årsmöteshandlingar och uppdaterar sina
kontaktuppgifter, för att kvarstå som aktuell förening i föreningsregistret.
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