2013-11-29, Eva Hallin

Kallelse/underrättelse

Kultur- och fritidsnämnden
Kallelse till sammanträde

Tisdagen den 10 december 2013 klockan 09.0012.00, lokal: Hammaren, Arbetarrörelsens Hus,
Stenhuggarvägen 6, Visby
Frånvaro anmäls till Eva Hallin, 26 96 61 eller e-post: eva.hallin@gotland.se

1.

Justerare, plats och tid för justering

2.

Folkbildningsbidrag till studieförbunden, kriterier, KFN 2013/19, Au § 85, bilaga

3.

Stöd till SISU-idrottsutbildarna Gotland 2014, KFN 2013/336, Au § 86, bilaga

4.

Fördelning av budgeterat verksamhetsstöd till kulturorganisationer 2014, KFN
2013/323, Au § 87, bilaga

5.

Medeltidsveckan, verksamhetsstöd 2014-2016, KFN 2013/327, Au § 88, bilaga

6.

Biblioteksplan för Region Gotland 2014-2017, KFN 2013/326, Au § 89, bilaga

7.

Avtal Almedalsbiblioteket, KFN 2013/330, Au § 90, bilaga

8.

Sporthallen, val av golv, KFN 2013/46, Au § 91, bilaga

9.

Fördelning av investeringsstöd överstigande 50 000 kr till idrottsföreningar
2014, KFN 2013/268, Au § 92, bilaga

10.

Fördelning av investeringsstöd överstigande 50 000 kr till
samlingslokalsföreningar 2014, KFN 2013/269, Au § 93, bilaga

11.

Kultur- och fritidsnämndens styrkort, målnivåer, KFN 2013/180, Au § 94, bilaga

12.

Verksamhetsanpassade serviceriktlinjer, KFN 2013/304, Au § 95, bilaga

13.

Sammanträdesdagar 2014, KFN 2013/328, Au § 96, bilaga

14.

Rapporter och anmälningsärenden, Au 97

Rapporter

a) Bidragsöversyn, KFN 2011/171
Anmälningsärenden

b) Länsstyrelsen, Godkännande av förlängd projekttid Hälsohuset i Hemse, KFN 2012/35
c) Länsstyrelsen, Godkännande av utökad budget och förlängd projekttid Kulturell
infrastruktur på Gotland, KFN 2012/121
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d) Länsstyrelsen, Tillstånd till ingrepp i S:ta Katarina kyrka/ruin, avser tillstånd att anlägga
artificiell isbana, scen, belysning och säkerhetsnät inne i ruinen; ersätter tidigare beslut
2013-04-22, KFN 2013/154
15.

Digitalisering av nämndhandlingar, Au § 98

16.

Delegationsbeslut, Au § 99, bilaga

17.

Övriga ärenden

18.

Inför nämndens februarisammanträde

Arbetsutskott: 21 januari 2014 (under förutsättning av nämndens beslut, p.13)
Kultursamverkansmodellen
Beslut om stöd till de internationella konstnärsresidensen

Välkomna!
Janica Sörestedt, ordförande
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Ärendenr KFN 2013/19

Kultur- och fritidsförvaltningen
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Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Madeleine Nilsson och Björn Ahlsén

Datum den 8 november 2013

Ärende nr 2

Kultur- och fritidsnämnden

Bidrag till studieförbund – kriterier och
ansökningsrutiner
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden fastställer kriterier för studieförbundens
ansökningar om projektbidrag samt godkänner ett förenklat
ansökningsförfarande för det normativa bidraget.
Bakgrund

Bidragen till studieförbunden har hittills varit normativt, dvs. det har i sin
helhet beräknats matematiskt efter antalet inrapporterade studietimmar.
I en omfattande dialog mellan förvaltningen och studieförbunden har
förvaltningen förankrat att stödet för kommande tre år bör utgå i tre olika
delar:
Verksamhetsvolymstöd, en normativ del som, såsom tidigare, beräknas efter
antal studietimmar och efter antalet unika deltagare, en normativ del som
beräknas efter antalet unika deltagare, och en andel av det budgeterade
beloppet som ska utgå efter en bedömning baserat på av kultur- och
fritidsnämnden fastställda kriterier. Fortsättningsvis benämns denna del
Projektbidrag.
Fördelningen ska ske enligt följande (budget 2013 är 2,9 milj kr):
2014
2015
2016
Verksamhetsvolymstöd
Unika deltagare
Projektbidrag

80 %
10%
10%

75%
10%
15%

75%
10%
15%

Kultur- och fritidsnämnden fastställde denna uppdelning vid sitt sammanträde
den 4 juni 2013, § 42, och uppdrog samtidigt till förvaltningen att utarbeta och
föreslå kriterier för projektbidragsdelen.

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
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Ärendenr KFN 2013/19

Kultur- och fritidsförvaltningen
Region Gotland

Bedömning

Som bedömningskriterier för projektbidraget föreslår förvaltningen följande
kriterier, vilka harmonierar väl med nämndens styrkort och de målsättningar
som där anges.
1. Samverkan

Projekt där det aktuella studieförbundet samarbetar med andra organisationer,
institutioner eller personer. kriteriet bedöms underlätta för samarbete och
samverkan med andra aktörer och mellan flera studieförbund.
2. Ungdomar och unga vuxna

Studieförbunden erhåller inga statsbidrag för verksamhet för barn upp till 12
år. Kriteriet bedöms skapa förutsättningar för en utökad verksamhet inom
studieförbunden för ungdomar 13-18 och unga vuxna 18-25 år.
3. Landsbygdsutveckling

På Gotland är förhållandena på landsbygden ofta i fokus. Kriteriet bedöms
stimulera studieförbunden till utökade ansträngningar att initiera projekt som
gynnar en positiv landsbygdsutveckling.
Bidragsansökningarna ska uppfylla ett eller flera av angivna kriterier.

Förenklat utbetalnings- och ansökningsförfarande

Förvaltningen föreslår dessutom, i enlighet med bidragsöversynens ambition
att förenkla ansökningar och handläggning av bidrag, ett förenklat
ansökningsförfarande för det normativa bidraget:
Studieförbunden har hittills årligen presenterat en ansökan till förvaltningen. I
denna ansökan har man summerat sina respektive studietimmar och sina unika
deltagare. Samma uppgifter finns att hämta hos Statistiska Centralbyrån, dit
studieförbunden inrapporterar sin verksamhet som underlag för det statliga
stödet. I avsikt att förenkla detta förfarande föreslås att förvaltningen framgent,
utan särskild ansökan från studieförbunden, utbetalar det normativa bidraget
grundat på inhämtad statistik från SCB. Förbunden behöver därmed endast
insända en rekvisition.
Båda bidragsdelarna beslutas på delegation av förvaltningen.

Maria Modig

Björn Ahlsén

Förvaltningschef

Avdelningsschef Kultur och Ungdom
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Ärendenr KFN 2013/336

Kultur- och fritidsförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Johanna Larson

Datum 13 november 2013

Ärende nr 3
Kultur- och fritidsnämnden

Stöd till SISU-idrottsutbildarna Gotland 2014
Förslag till beslut

Att nämnden beslutar att stödet till SISU max uppgår till budgeterat belopp för
2014 i syfte att hålla god ekonomisk hushållning.

Bakgrund

Sedan 2009 har folkbildningsstödet till SISU-idrottsutbildarna Gotland baserats
på á-priser per lärgrupp, kurs, föreläsning, utvecklingsarbete och
kulturprogram.
SISU:s verksamhet ökar och utlovat stöd överskrider förvaltningens budget för
stöd till SISU.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att i bidragsöversynen kommer nya rutiner för
stöd och uppföljning tas fram. Arbetet kommer att göras under första kvartalet
2014.
Fritidsavdelningen

Maria Modig
Förvaltningsdirektör

Besöksadress Lövsta
landsbygdscentrum romakloster

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon 0498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803
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Ärendenr KFN 2013/323

Kultur- och fritidsförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Madeleine Nilsson

Datum den 11 november 2013

Ärende nr 4

Kultur- och fritidsnämnden

Fördelning av verksamhetsstöd 2014
Förslag till beslut

Nämnden föreslås bevilja kulturorganisationer bidrag för år 2014 enligt bifogade förslag
till fördelning.
Bakgrund

Kultur- och fritidsnämndens fördelar årligen anslag för kulturstöd till
kulturorganisationer. Den budgeterade totalsumman år 2013 för dessa bidrag uppgår till
2 920 000 kr. Av dessa har av tradition merparten eller 2 685 000 kr fördelats till 17 st
”kulturorganisationer med budgeterade anslag”.
För övriga kulturorganisationer har sedan kunnat fördelas endast ca 85 000 kr till
hembygdsföreningar och ca 150 000 kr till övriga kulturföreningar.
Bungemuseet och Gotlands Improvisationsteater

Bedömningarna av det budgeterade anslaget till kulturorganisationer har i hög grad
påverkats av det förestående utredningsarbetet kring Bungemuseets framtid. Det
utredningsförslag som nämnden 2013-11-05 gav förvaltningen i uppdrag att arbeta
vidare med innebär att Bungemuseet från 2015 kommer att behöva ett kraftigt förstärkt
anslag. Redan 2014 bedöms dock medel behöva reserveras för utredningskostnader.
Förvaltningen föreslår att en summa om 120 000 kr reserveras för detta ändamål
Vidare har en nybildad förening, Gotlands Improvisationsteater, inkommit med en
ansökan som förvaltningen ställer sig mycket positiv till. Dessa båda tillkommande
behov medför att några andra kulturorganisationer föreslås minskade bidrag.
Gotlands Konst- och Tonsättarskola

Rubricerade verksamheter har sedan flera år erhållit ekonomiskt stöd från nämnden.
Förvaltningen ifrågasätter dock huruvida det är Kultur- och fritidsnämndens ansvar att
stödja eftergymnasiala YH-utbildningar, och har också fått gehör för denna tveksamhet
från Gymnasie- och Vuxenutbildningsförvaltningen. Ytterligare samtal kommer inom
kort att föras med GVF och med utbildningarnas huvudman Folkuniversitetet. Innan
frågan klargjorts föreslås att beslut rörande dessa båda verksamheter får anstå till
nästkommande nämndsammanträde. En summa om totalt 850 000 kr föreslås reserveras
för ändamålet.
Internationella kulturcentra

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
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Kultur- och fritidsförvaltningen

Ärendenr KFN 2013/323

Region Gotland

Detsamma gäller även fördelningen till de tre Internationella konstnärsresidensen (BAC,
ÖFÖC och VICC) där fördjupade samtal pågår. Även dessa medel reserveras och tas
beslut om på kommande KFN.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att rådande fördelningssystem är konserverande och
motverkar den flexibilitet och utveckling som nämnden gett uttryck för i direktiven till
den pågående bidragsöversynen. Vidare blandas och jämförs hembygdsföreningar och
museer med körer, teater- och konstföreningar.
Förvaltningen har därför för avsikt att i 2014 års budget föreslå en ny intern fördelning i
budgeten för kulturstöd med en summa för verksamhetsstöd till kulturorganisationer
som inte uppdelas i ”budgeterade anslag” och ”övriga föreningar” utan under rubrikerna
Kulturarv och Konsterna. Jämförelserna och bedömningarna av ansökningarna blir
mera rättvisade och flexibiliteten och dynamiken större genom att vi möjliggör för flera
mindre och nybildade kulturorganisationer att erhålla stöd från kultur- och
fritidsnämnden. Samtidigt får organisationer som erhållit ett relativt konstant stöd under
många år framgent motivera sina behov av bidrag på ett mera aktivt sätt. Vi eftersträvar
också en harmonisering bland sökdatum och beslutsprocesser, också det i enlighet med
intentionerna i bidragsöversynen.
Bidragsöversynen och detaljbudget för 2014 är dock inte färdiga och handläggningen av
föreliggande förslag till fördelningen utgår därför från samma budgetbegrepp och
samma beslutsprocess som 2013.
Förvaltningen föreslår sålunda en fördelning av delar av 2014 års anslag för kulturstöd
om totalt 1 715 000 kr fördelat på 15 kulturorganisationer. Därutöver föreslås att
120 000 kr reserveras för utredning rörande Bungemuseet och 850 000 kr reserveras för
senare beslut rörande Folkuniversitetets verksamheter Tonsättarskolan och
Konstskolan.
Kultur- och fritidsförvaltningen

Maria Modig

Björn Ahlsén

Förvaltningsdirektör

Avdelningschef Kultur och Ungdom

Bilaga:
Förslag till fördelning
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Ärendenr KFN 2013/327, RS 2013/709

Kultur- och fritidsförvaltningen
Regionstyrelsen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 11 november 2013

Ärende nr 5
Kultur- och fritidsnämnden
Regionstyrelsen

Verksamhetsbidrag till Medeltidsveckan 2014-2016
Förslag till beslut i kultur- och fritidsnämnden

Medeltidsveckan beviljas för åren 2014-2016 ett verksamhetsbidrag på
460 000 kr årligen.
Medeltidsveckan erhåller föreningstaxa vid förhyrning av tjänster och
material från förvaltningen.
Förslag till beslut i regionstyrelsen

Medeltidsveckan beviljas för åren 2014-2016 ett verksamhetsbidrag på
400 000 kr årligen. Medel anvisas ur näringslivsanslaget.
Ledningskontoret uppdras att, i samverkan med kultur- och
fritidsförvaltningen och Inspiration Gotland AB, förhandla med
Medeltidsveckan om insatser för marknadsföring och
varumärkesbyggande av såväl Gotland som Region Gotland.
Bakgrund

Regionstyrelsen godkände den 29 augusti 2013 utredningen Evenemang på
Gotland som inriktning för Region Gotlands framtida hantering av evenemang
samt uppdrog åt ledningskontoret att i samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och Inspiration Gotland AB,
organisera verksamheten i enlighet med intentionerna i utredningen.
I utredningen framgick att det finns flera profilbärande evenemang av stor
betydelse för Gotland, där Medeltidsveckan var ett av dessa. Medeltidsveckan
har haft ett avtal med Kultur- och fritidsförvaltningen som går ut vid årsskiftet
2013/2014 och har under de senaste åren fått medel från ledningskontorets
näringslivsanslag.

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
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Kultur- och fritidsförvaltningen

Ärendenr KFN 2013/46, RS 2013/709

Region Gotland

Bedömning

Medeltidsveckan har under de senaste åren arbetat aktivt med att utveckla sin
intäktssida och därmed även förändrat strukturen av veckan. Evenemangets
utformning i det offentliga rummet i världsarvsstaden Visby gör att det inte går
att dra in medel som helhet. Det är istället delar av eventet som deltagaren själv
väljer att delta på som Medeltidsveckan kan dra in intäkter på, t.ex.
tornerspelen. Medeltidsveckan bedöms ha möjligheter att ytterligare förstärka
sin intäktssida, men detta behöver göras med en stabil ekonomi som bas.
Verksamhetsbidrag från Region Gotland bedöms därför vara nödvändigt för
att evenemanget både ska kunna genomföras och utvecklas.
Medeltidsveckan är av stor betydelse för Gotland när det gäller att attrahera
besökare i slutet av sommarens högsäsong, och på så vis förlänga den
ytterligare en vecka. Evenemanget bidrar också starkt till bilden av Gotland
som en plats att bo, leva och verka på. Evenemanget kombinerar också på ett
spännande sätt både folkbildning och turism.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Ledningskontoret

Maria Modig

Per Lindskog

kultur- och fritidsdirektör

tf regiondirektör
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Ärendenr KFN 2013/326

Kultur- och fritidsförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 11 november 2013

Ärende nr 6
Kultur- och fritidsnämnden

Bibliotek för alla. Biblioteksplan för Region Gotland
2014-2017
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner den nya biblioteksplanen
”Bibliotek för alla – Biblioteksplan för Region Gotland 2014 – 2017”.
Planen överlämnas till regionfullmäktige för fastställande.
Bakgrund

Biblioteksplanen ska ses som ett policydokument för Gotlands samtliga
bibliotek. Den syftar till att utveckla innehållet i de bibliotek som finns idag.
Planen tar upp strategiska frågor och föreslår ett antal mål och metoder för att
ytterligare ge kvalitet åt det arbete som redan bedrivs.
Biblioteksplanen ska vara ett politiskt förankrat styrdokument för de berörda
förvaltningarna. Biblioteksplanen ger riktlinjer för samverkan och omfattar
bibliotek inom KFF, BUF, GVF, HSF, samt Uppsala Universitet – Campus
Gotland. I biblioteksplanen beskrivs de olika biblioteksformerna i regionen,
deras roll och ansvarsfördelning samt en nulägesbeskrivning. Planen
presenterar utvecklingsområden för biblioteken och ger en framtidsbild av
biblioteksverksamheterna.
Arbetet har bedrivits i projektform, med deltagande från BUF, GVF och KFF.
"Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet skall
samverka. Kommuner och landsting skall anta planer för
biblioteksverksamheterna." (Bibliotekslagen § 7).
Bedömning

Kulturförvaltningen ska vara delaktig i att forma villkoren för framtidens
biblioteksverksamhet. Kulturförvaltningen anser att en långsiktig strategi, och
etablerandet av en ny plan är nödvändig och välkomnar därför att planen, som
varit under utarbetande under en lång tid, nu är färdig.

Maria Modig

Kerstin Simberg

kultur- och fritidsdirektör

bibliotekschef

Besöksadress Lövsta Romakloster

E-post registrator_kff@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se
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 BIBLIOTEK FÖR ALLA

1.Förord
Den 1 januari 2005 kompletterades Bibliotekslagen (SFS 1996:1596) med en
paragraf (§ 7a) om att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna
biblioteksväsendet ska samverka och att kommuner och landsting ska anta planer
för biblioteks-verksamheten1. Biblioteken ska främja yttrandefrihet, fri åsiktsbildning,
fritt kunskapsutbyte och demokrati genom att tillgängliggöra information och
kunskap.
Biblioteksplanen ska ses som ett policydokument som anger färdriktning för
Gotlands samtliga bibliotek. Den syftar till att utveckla innehållet i de bibliotek som
finns i dag. Utifrån den upprättas sedan årliga verksamhetsplaner för de olika
biblioteken. Planen tar upp strategiska frågor och föreslår ett antal mål och metoder
för att ytterligare ge kvalitet åt det arbete som redan bedrivs.
Biblioteksplanen ger riktlinjer för samverkan som är den viktigaste framgångsfaktorn
för det fortsatta arbetet. Biblioteksplanen på Gotland omfattar bibliotek inom Kulturoch fritidsförvaltning, Barn- och utbildningsförvaltning, Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltning, Hälsa- och sjukvårdsförvaltning, Folkhögskolestyrelsen
samt Uppsala Universitet - Campus Gotland.

För att värna alla medborgares rätt till likvärdiga möjligheter till bildning och
delaktighet i den demokratiska processen är det viktigt att hitta nya former för
biblioteksservicen på Gotland.
Skolbiblioteken ska fortsätta att hålla sin höga materiella standard och behöver
personalresurser för att elever ska få möjlighet till likvärdig utbildning.

1

Av förarbetena till lagen framgår att biblioteksplanernas uppgift är ökad samverkan mellan all
biblioteksverksamhet i kommunerna för att gynna möjligheterna till resurssamordning mellan de olika
biblioteksverksamheterna; folkbibliotek, skolbibliotek och länsbibliotek. Resurssamordning är särskilt viktigt för
biblioteksverksamheten för barn och unga eftersom de är en prioriterad grupp enligt bibliotekslagen och de är i
behov av flera olika bibliotekstyper.
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3. Fakta om biblioteken på Gotland
3.1 Folk- och universitetsbibliotek
Almedalsbiblioteket
Målgrupp: Allmänhet i alla åldrar, universitetets studenter, lärare, forskare och övrig
personal
Nämnd: KFN och Uppsala Universitet
Almedalsbiblioteket är ett integrerat folk- och universitetsbibliotek. Biblioteket styrs
av en bibliotekskommitté och av ett avtal som i stort reglerar samarbetet mellan
huvudmännen. Biblioteket ger fri åtkomst till material som finns tillgängligt i tryckta
och digitala medier och har därför en betydelsefull roll som informationsförsörjare,
omvärldsbevakare och kulturförmedlare. Bibliotekets samtliga resurser ska göras
tillgängliga på ett sådant sätt att användaren oavsett ålder, kön, etnisk bakgrund eller
funktionshinder lätt kan finna den. Genom lokalsamlingen samlas, bevaras och
tillgängliggörs lokalhistoriskt material om Gotland. Almedalsbiblioteket ansvarar även
för den äldre boksamlingen Visby läroverkssamling.
3.2 Folkbibliotek
Målgrupp: Alla kommuninvånare
Nämnd: KFN
Folkbiblioteket är som mötesplats och lokalt kunskaps- och kulturcentrum en
grundförutsättning för det demokratiska samtalet. De två kulturpolitiska målen,
yttrandefrihets- och delaktighetsmålet är de som är mest grundläggande när det
gäller läsfrämjande. Läskunnighet är en viktig förutsättning för att kunna ta del av
yttrandefriheten och kunna vara delaktig i samhället och kulturlivet. Folkbiblioteken
på Gotland utgörs av Almedalsbiblioteket, som är huvudbibliotek och 11
folkbiblioteksfilialer som är väl spridda i regionen, en bokbuss samt ”Boken kommer”
verksamhet. Bokbussen riktar sig till allmänheten på eftermiddagarna och till
landsbygdsskolorna på förmiddagarna.
3.3 Integrerade folk- och skolbibliotek
Fårösund bibliotek, Gråbo bibliotek och Havdhem bibliotek.
Målgrupp: Allmänhet, elever och personal
Nämnd: KFN och BUN
Integrerade bibliotek är en samverkansform mellan KFN och BUN. Biblioteken är
bemannade med folkbibliotekspersonal.
3.4 Skolbibliotek i grundskolan
Målgrupp: Elever och personal i förskola, grundskola och särskola.
Nämnd: BUN
Skolbiblioteken är en del av skolornas pedagogiska verksamhet med uppgift att
stödja elevernas lärande. De ska bidra till elevernas kunskapsutveckling och
måluppfyllelse. De främjar elevernas språkutveckling och stimulerar till läsning. Det
fungerar kraftfullast i de skolor som har bemanning i skolbiblioteken.
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Bokbestånden är avpassade för de elever som nyttjar dem, och finns sökbara i den
kommungemensamma biblioteksdatabasen.
Alla skolor har en lärarbibliotekarie med delegerat ansvar för respektive skolbibliotek.
De flesta av dessa har ingen eller mycket liten tid avsatt för detta ansvar.
3.4.1 Skolbokbuss
Bokbussen besöker under förmiddagsturerna ett stort antal landsbygdsskolor och
förskolor, då kallad skolbokbuss.
Målgrupp: Elever och personal i för- och grundskolor.
Nämnd: KFN och BUN
3.4.2 Pedagogiskt Mediecentrum Gotland
Målgrupp: Personal (och i förlängning) elever i förskola, grundskola och särskola
Nämnd: BUN
Till stöd och service för skolbiblioteken i grundskolan finns en
skolbibliotekssamordnande funktion inom Pedagogiskt Mediecentrum Gotland
(PMC).
Skolbibliotekssamordningen
ger råd och stöd i frågor rörande skolbiblioteksverksamheten
samordnar frågor som rör skolbibliotek
arbetar med nätverk och kompetensutveckling för lärarbibliotekarier
arbetar med läsfrämjande
utgör länk mellan folkbibliotek och skolbibliotek
3.5 Gymnasiebibliotek
Sävebiblioteket, Infoteket och biblioteket vid Lövsta landsbygdscenter
Målgrupp: Elever och personal vid den kommunala gymnasieskolan och
vuxenstuderande på utbildningar som anordnas av gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen.
Nämnd: GVN
Gymnasiebiblioteken stödjer eleverna att självständigt söka och värdera information
enligt läroplanens föreskrifter, dvs. biblioteken är en del av gymnasiets och komvux
pedagogiska verksamhet. Gymnasiebiblioteken bidrar till läsfrämjande verksamhet
och beaktar behoven hos elever med läs- och skrivsvårigheter. Mediebeståndet är
anpassat till de olika kunskapsnivåerna. Verksamheten tar hänsyn till elevers och
lärares önskemål och behov. Gymnasiebiblioteken är en funktion, inte ett rum eller
en boksamling.
3.6 Folkhögskolebibliotek
Biblioteket på Hemse folkhögskola
Målgrupp: Elever och personal.
Nämnd: GVN
Biblioteket vänder sig till elever, lärare samt övrig personal på skolan.
Biblioteket i Hemse folkhögskola är bemannat 2 dagar i veckan men är tillgängligt för
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sina målgrupper alla dagar.
Hemse folkhögskola har en filial i Fårösund som saknar ett eget bibliotek.
3.7 Sjukhusbibliotek
På Visby lasarett finns det ett integrerat sjukhusbibliotek som är uppdelat på ett
medicinskt bibliotek och ett patientbibliotek.
3.7.1 Patientbiblioteket
Målgrupp: Patienter och anhöriga
Nämnd: KFN
Patientbiblioteket är ett allmänt bibliotek med främsta inriktning på patienter och
personal
3.7.2 Medicinska Fackbiblioteket
Målgrupp: Personal inom sjukvården, vårdstuderande, patienter och anhöriga.
Nämnd: HSF
Det medicinska biblioteket tillhandahåller medicinsk facklitteratur och medicinska
databaser. För den som söker upplysningar om en sjukdom, ett handikapp, en
behandlingsmetod eller väntetider på olika sjukhus finns Patientforum som en
speciell avdelning inom biblioteket.
3.8 Gotlands Länsbibliotek
Målgrupp: Biblioteken på Gotland
Nämnd: KFN
Länsbiblioteket är en funktion och inget fysiskt bibliotek. Gotlands länsbibliotek ska
främja samarbete, verksamhetsutvecklig och kvalitet. Gotlands Länsbibliotek ska i
största möjliga mån skapa förutsättningar för att de kvalitetsmässiga skillnaderna
mellan folkbiblioteken utjämnas, så att invånarna får en så hög och jämlik
biblioteksservice som möjligt. Länsbiblioteket ska bistå biblioteken med rådgivning,
inspiration och stöd i utvecklingsarbetet.
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4. Prioriterade mål och metoder för biblioteken på Gotland
4.1 Prioriterade målgrupper
Med stöd av bibliotekslagen prioriterar vi:
Barn och ungdomar
Funktionshindrade
Personer med annan etnisk bakgrund
Nationella minoriteter
4.2 Prioriterade områden
Samverkan
Läsfrämjande
Informationskompetens
Biblioteket som digital och fysisk mötesplats
Medieutbud
4.2.1 Samverkan
Biblioteken ska komplettera varandras insatser för att gemensamt kunna erbjuda
alla invånare mångfacetterade bibliotekstjänster av hög kvalitet genom hela livet.
En väl fungerande samverkan mellan olika typer av bibliotek och
bibliotekshuvudmän i regionen förutsätter en samsyn om bibliotekens olika roller
och uppdrag.
Biblioteken ska söka kontakt och samarbete med det övriga samhället vid alla
tillfällen som det kan gynna våra brukare och vår verksamhet.
Mål:
Resursanvändningen inom biblioteksväsendet ska optimeras.
Skol- och folkbibliotek ska utveckla sitt samarbete.
Villkoren för de integrerade biblioteken ska tydliggöras och formaliseras.
Metoder:
Alla bibliotek ska utarbeta en handlingsplan för sin utveckling och för sitt
uppdrag
Plan för samarbete skol- och folkbibliotek ska upprättas
BUN och KFN ska anta generella villkor för integrerade skol- och folkbibliotek
och skriva avtal.
Biblioteksstrukturen ska ses över utifrån de olika bibliotekens uppdrag och
roller samt efter befolkningsutvecklingen på Gotland. I detta ska även ingå att
utveckla olika former för hur bibliotekens tjänster tillhandahålls.
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4.2.2 Läsfrämjande .
Språkträning och läsutveckling går som en röd tråd genom alla åldrar och bygger
på ett helhetstänkande där biblioteket är en viktig del. Det finns ett stort behov av
lässtimulans och inspirerande boktips för människor i alla åldrar. Här fyller
biblioteken och dess personal en betydande roll.
Mål:
Läsförståelsen ska förbättras och lusten att läsa ska stärkas.
Bemanningen på skolbiblioteken ska säkerställas.
Metoder:
En för biblioteken gemensam läsfrämjandeplan ska upprättas.
Biblioteken ska delta i den nationella satsningen ”Läslyftet”
Informationsspridning och kunskapsförmedling av aktuell forskning om vikten
av bemannade skolbibliotek ska göras.
Litterära arrangemang ska stödjas.
4.2.3 Informationskompetens
Biblioteken ska utgöra centra för information. Där ska användare ha möjlighet att
aktivt och självständigt söka, välja och kritiskt värdera informationen. Biblioteket
stöder dem som väljer att utbilda sig och skapar inspirerande miljöer för lärande där
olika resurser tillhandahålls på ett pedagogiskt vis i bibliotekets lokaler och
webbsidor. Bibliotekens personal ska ha relevant kompetens och beredskap att
hjälpa användare vid behov. Bibliotekens hemsidor ska erbjuda digital hjälp.
Mål:
Alla ska ha fri tillgång till att söka information.
Bibliotekspersonalens kunskap och kompetens om informationssökning ska
motsvara det behov som finns hos medborgarna.
Bibliotekens hemsidor ska vara relevanta och aktuella
Metoder:
Biblioteken ska ge tillgång till trådlöst nätverk, databaser, e-medier,
studieplatser och internetdatorer som är öppna för fri användning utifrån
etiska regler.
Personalens pedagogiska förmåga och informationskompetens ska utvecklas
genom intern och extern utbildning.
4.2.4 Biblioteken som mötesplats
Biblioteken är viktiga digitala, fysiska och kulturella mötesplatser där man kan ta del
av bibliotekens utbud och där man kan delta aktivt i olika forum. Biblioteksmiljöerna
ska vara lätta att nå och lätta att förstå.
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Mål:
Arbetet med hemsidor och sociala medier ska utvecklas.
Tillgången till det digitala, fysiska och kulturella biblioteket ska öka och
utformas med de prioriterade målgrupperna i fokus.
Det fysiska biblioteket ska vara synligt och inbjudande för väntade och
oväntade möten.
Samverkan kring bibliotekens utbud ska öka.
Metoder:
Personalen ska genom kurser utveckla sin kommunikativa förmåga att
uttrycka sig i både tal och skrift som t.ex. hålla bokprat och delta i sociala
medier.
Resurser ska avsättas för att förbättra bibliotekens tillgänglighet.
Biblioteksapplikationer eller mobilt anpassade hemsidor ska utvecklas.
”Meröppna” bibliotek, dvs. bibliotek med självservice och anpassade
öppettider ska införas
4.2.5 Medieutbud
Böcker och andra medieformat är grunden i bibliotekets sortiment och ska
kännetecknas av brett utbud. Det ska finnas tillgängliga medier för alla. Medierna
ska ordnas på ett sätt som gör att besökarna blir inspirerade till nya läsupplevelser
och lätt hittar vad de söker. Vi ser redan nu en ökning av andra sätt att tillägna sig
litteratur än genom tryckta böcker. Läsning av e-böcker på läsplattor m.m. kommer
troligtvis att öka dramatiskt inom de närmaste åren. Biblioteken måste följa med i
denna utveckling och anpassa medierna efter efterfrågan. I framtiden står Sveriges
biblioteksväsende inför ett byte av klassifikationssystem från SAB till Dewey.
Biblioteken på Gotland kommer att införlivas i detta.
Mål:
Biblioteken ska tillhandahålla ett brett urval av litteratur i tryckt och elektronisk
form.
Region Gotlands bibliotekskatalog ska införlivas i den nationella katalogen
Libris.
Införandet av Dewey ska ske gradvis och på ett smidigt sätt.
Bibliotekens mediebestånd ska ses över.
Metoder:
En handlingsplan för att säkerställa att bibliotekens böcker registreras i Libris
ska utarbetas.
En handlingsplan för införandet av klassifikationssystemet Dewey ska
utarbetas
Medieplan 2010 och talboksplan 2008 ska utvärderas och revideras.
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5. Kvalitetssäkring
Biblioteken på Gotland ska genomsyras av kvalitetstänkande. För att säkra
likvärdigheten i de olika bibliotekens tjänster och service krävs en fortlöpande
uppföljning.
Mål:
Mål och mätetal ska vara kända för all personal
Kvalitén på bibliotekens tjänster och hur tjänsterna används ska mätas.
Metoder:
Mätbara och relevanta kriterier ska definieras.
Kommentarer och synpunkter om bibliotekens verksamhet från användarna
ska samlas in. Användarenkäter ska genomföras och dialog i fokusgrupper
utifrån ovanstående kriterier ska föras.
Förbättringsarbetet i bibliotekens handlingsplaner ska säkerställas.
Ett forum för att fånga upp kvalitets- och förbättringsåtgärder från
medarbetarna ska skapas.

6. Bilagor
6.1 Bibliotekslagen (1996: 1596)

(OBS Ny bibliotekslag träder i kraft 1 jan 2014)

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet.
2 § Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning
och utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha tillgång till ett
folkbibliotek. Folkbiblioteken skall verka för att databaserad information görs tillgänglig för alla
medborgare. Varje kommun skall ha folkbibliotek.
3 § På folkbiblioteken skall allmänheten avgiftsfritt få låna litteratur för viss tid.
Bestämmelsen hindrar inte att ersättning tas ut för kostnader för fotokopiering, porto och andra
liknande tjänster. Inte heller hindrar den att en avgift tas ut i de fall låntagare inte inom avtalad tid
lämnar tillbaka det som de har lånat.
4 § Ett länsbibliotek bör finnas i varje län.
Länsbiblioteket skall bistå folkbiblioteken i länet med kompletterande medieförsörjning och andra
regionala biblioteksuppgifter.
För den kompletterande medieförsörjningen skall också finnas en eller flera lånecentraler.
5 § Inom grundskolan och gymnasieskolan skall det finnas lämpligt fördelade skolbibliotek för att
stimulera skolelevernas intresse för läsning och litteratur samt för att tillgodose deras behov av
material för utbildningen.
6 § Det skall finnas tillgång till högskolebibliotek vid alla högskolor. Dessa bibliotek skall inom de
områden som anknyter till utbildning och forskning vid högskolan svara för biblioteksservice inom
högskolan och i samverkan med landets biblioteksväsen i övrigt ge biblioteksservice.
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7 § Kommunerna ansvarar för folk- och skolbiblioteksverksamheten. Landstingen ansvarar för
länsbiblioteken och för biblioteken vid högskolor med landstingskommunalt huvudmannaskap. Staten
ansvarar för övriga högskolebibliotek och för lånecentralerna samt för sådan biblioteksverksamhet
som enligt särskilda bestämmelser ankommer på staten.
7 a § /Träder i kraft I:2005-01-01/
Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet skall samverka. Kommuner
och landsting skall anta planer för biblioteksverksamheterna. Lag (2004:1261).
8 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade samt
invandrare och andra minoriteter bl a genom att erbjuda litteratur på andra språk än svenska och i
former särskilt anpassade till dessa gruppers behov.
9 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom att
erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov för att främja
språkutveckling och stimulera till läsning.
10 § Länsbibliotek, lånecentraler, högskolebibliotek, forskningsbibliotek och andra av staten
finansierade bibliotek skall avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna samlingarna till folkbibliotekens
förfogande samt i övrigt samverka med folk- och skolbiblioteken och bistå dem i deras strävan att
erbjuda låntagarna en god biblioteksservice.

6.2 Skollagen
I kapitel 2 i skollagen tillskrivs huvudmannen
följande ansvar beträffande
skolbibliotek:
35 § För utbildningen ska de lokaler och den
utrustning finnas som behövs för att syftet med
utbildningen ska kunna uppfyllas.
36 § Eleverna i grundskolan, grundsärskolan,
specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan
och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till
skolbibliotek.

6.3 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11)
Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har,
inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att
skolans arbetsmiljö utformas så att eleverna
får tillgång till handledning, läromedel av god
kvalitet och annat stöd för att själva kunna söka
och utveckla kunskaper, t.ex. bibliotek, datorer
och andra hjälpmedel.

6.4 Internationella riktlinjer och nationella styrdokument
Unesco och IFLA har utarbetat ett Folkbiblioteksmanifest
och ett Skolbiblioteksmanifest,
för att markera bibliotekens betydelse för
individen och samhället.
Ur Folkbiblioteksmanifestet:
Frihet, välfärd, samhällelig och personlig utveckling
är grundläggande mänskliga värden.
De kan bara förverkligas genom välinformerade
medborgare med möjlighet att utöva sina
demokratiska rättigheter och därmed spela en
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aktiv roll i samhällsutvecklingen.
Folkbiblioteket som lokalt kunskapscentrum
utgör en grundförutsättning för ett
livslångt lärande, ett självständigt ställningstagande
och en kulturell utveckling för den
enskilde och för olika grupper i samhället.
Ur Skolbiblioteksmanifestet:
Skolbiblioteket förmedlar kunskap och tankar
som är grundläggande i ett informations- och
kunskapssamhälle. Skolbiblioteket ger eleverna
de färdigheter som behövs för ett livslångt
lärande. Det ger dem möjlighet att utveckla sin
inlevelseförmåga för att de ska kunna ta sitt
ansvar som medborgare.
Ur FN:s Barnkonvention:
• Alla barn har samma rättigheter och lika
värde. Ingen får diskrimineras.
• Barnets bästa ska alltid komma i främsta
rummet vid alla åtgärder som rör barnet.
• Varje barn har rätt att överleva, leva och
utvecklas.
• Varje barn har rätt att uttrycka sina åsikter
och få dem beaktade i alla frågor som berör
honom eller henne.
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Svensk författningssamling

Bibliotekslag;
utfärdad den 31 oktober 2013.

SFS 2013:801
Utkom från trycket
den 12 november 2013

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Tillämpningsområde
1 § I denna lag finns bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. Det
allmänna biblioteksväsendet består av all offentligt finansierad biblioteksverksamhet och utgörs av:
1. folkbibliotek,
2. skolbibliotek,
3. regional biblioteksverksamhet,
4. högskolebibliotek,
5. lånecentraler, och
6. övrig offentligt finansierad biblioteksverksamhet.

Ändamål
2 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och
fri åsiktsbildning.
Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt
kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för
alla.

Ansvarsfördelning
3 § Bibliotekshuvudmän är kommunerna, landstingen, staten och, i fråga
om vissa skolor, enskilda.
1. För folkbibliotek ansvarar kommunerna.
2. För skolbibliotek ansvarar kommuner, landsting, staten eller enskilda
huvudmän i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. skollagen (2010:800).
3. För regional biblioteksverksamhet ansvarar landstingen och de kommuner som inte ingår i ett landsting.
4. För högskolebibliotek vid universitet och högskolor som omfattas av
högskolelagen (1992:1434) ansvarar staten.
5. För lånecentraler ansvarar staten.

1

Prop. 2012/13:147, bet. 2013/14:KrU2, rskr. 2013/14:26.
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6. För övrig offentligt finansierad biblioteksverksamhet ansvarar den som
enligt särskilda bestämmelser är huvudman för verksamheten.
Om ett kommunalt eller statligt bibliotek drivs av någon annan än huvudmannen ansvarar huvudmannen för att den som driver biblioteket följer bestämmelserna i denna lag.

Prioriterade grupper
4 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning, bland annat genom att utifrån deras olika behov och förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska
hjälpmedel för att kunna ta del av information.
5 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska, bland annat genom att erbjuda litteratur på
1. de nationella minoritetsspråken,
2. andra språk än de nationella minoritetsspråken och svenska, och
3. lättläst svenska.

Folkbibliotek
6 § Varje kommun ska ha folkbibliotek. Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov.
Folkbibliotekens utbud av medier och tjänster ska präglas av allsidighet
och kvalitet.
7 § Folkbiblioteken ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur.
Folkbiblioteken ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik
kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet.
8 § Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning, bland
annat genom att erbjuda litteratur utifrån deras behov och förutsättningar.
9 § På folkbiblioteken ska allmänheten avgiftsfritt få låna eller på annat sätt
få tillgång till litteratur under en viss tid oavsett publiceringsform.
Första stycket hindrar inte att folkbiblioteken tar ut
1. ersättning för kostnader för porto, fotokopiering och andra liknande
tjänster, och
2. avgift för de fall låntagare inte inom avtalad tid lämnar tillbaka det som
de har lånat.

Skolbibliotek
10 § Enligt 2 kap. 36 § skollagen (2010:800) ska eleverna i grundskolan,
grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ha tillgång till skolbibliotek.
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Regional biblioteksverksamhet
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11 § Varje landsting och de kommuner som inte ingår i ett landsting ska bedriva regional biblioteksverksamhet med syfte att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i
länet.

Högskolebibliotek
12 § Det ska finnas tillgång till högskolebibliotek vid alla universitet och
högskolor som omfattas av högskolelagen (1992:1434). Dessa bibliotek ska
svara för biblioteksverksamhet inom de områden som anknyter till utbildning
och forskning vid universitetet eller högskolan.

Lånecentraler
13 § För en kompletterande informations- och medieförsörjning ska det finnas en eller flera lånecentraler.

Samverkan
14 § I syfte att ge alla tillgång till landets samlade biblioteksresurser ska
bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet
samverka.
15 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna samlingarna till varandras förfogande.
Skyldigheten att avgiftsfritt ställa litteratur till förfogande gäller inte för
folk- eller skolbibliotek.
16 § Bestämmelsen i 2 kap. 1 § kommunallagen (1991:900) om anknytning
till kommunens område eller dess medlemmar hindrar inte att folk- eller skolbibliotek avgiftsfritt ställer litteratur till förfogande för ett bibliotek i det allmänna biblioteksväsendet som är beläget utanför kommungränsen.

Biblioteksplaner
17 § Kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet
på biblioteksområdet.

Uppföljning
18 § Den myndighet som regeringen bestämmer ska ha en nationell överblick över och främja samverkan inom det allmänna biblioteksväsendet.
Myndigheten ska tillsammans med de regionala biblioteksverksamheterna
och kommunerna följa upp hur de biblioteksplaner som antagits har utformats
och hur de används.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014, då bibliotekslagen (1996:1596)
ska upphöra att gälla.
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Norstedts Juridik AB/Fritzes
Elanders Sverige AB, 2013

Ärendenr KFN 2013/330

Kultur- och fritidsförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 11 november 2013

Ärende nr 7
Kultur- och fritidsnämnden

Avtal mellan Region Gotland, kultur- och
fritidsförvaltningen och Uppsala Universitet, Uppsala
universitetsbibliotek om Almedalsbiblioteket
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förslaget till avtal mellan
kultur- och fritidsförvaltningen och Uppsala Universitet, Uppsala
universitetsbibliotek om Almedalsbiblioteket.
Bakgrund

Den 1 juli 2013 gick Högskolan på Gotland samman med Uppsala universitet.
Utbildningar och verksamhet drivs vidare av Uppsala universitet Campus
Gotland. Almedalsbiblioteket, som tidigare var ett integrerat folk- och
högskolebibliotek med Region Gotland och Högskolan på Gotland som
huvudmän, kommer från och med 1 januari 2014 att vara ett integrerat folkoch universitetsbibliotek och ha Region Gotland och Uppsala Universitet som
huvudmän. Det gamla avtalet har skrivits om i mycket liten
omfattning.”Högskolan” har ersatts med ”Universitetet” och titeln
”verksamhetschef” har ersatts med ”enhetschef”.
Den enda större förändringen är att enhetschefen för Almedalsbiblioteket
kommer att vara anställd till femtio procent av Universitetet och femtio
procent av Regionen. Personalkostnaderna vid Almedalsbiblioteket finansieras
av den part där personalen har sin anställning. Personalkostnaden för
enhetschefen finansieras till femtio procent vardera av Regionen respektive
Universitetet.
Bedömning

Regionens jurist har granskat avtalet och ändringar har gjorts efter juristens
anvisningar. Avtalets lydelse och förändringar har behandlats vid ett flertal
möten med Almedalsbibliotekets bibliotekskommitté. Kultur- och
fritidsförvaltningen är överens med Uppsala universitetsbibliotek om
avtalsförändringarna.

Maria Modig

Kerstin Simberg

kultur- och fritidsdirektör

bibliotekschef

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
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Ärendenr KFN 2013/330

Kultur- och fritidsförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 11 november 2013

Kultur- och fritidsnämnden

Avtal mellan Region Gotland, kultur- och
fritidsförvaltningen och Uppsala Universitet, Uppsala
universitetsbibliotek om Almedalsbiblioteket

1

Parter och verksamhet

De båda bibliotekshuvudmännen Region Gotland, kultur- och
fritidsförvaltningen, nedan kallad Regionen, och Uppsala Universitet, Uppsala
universitetsbibliotek, nedan kallad Universitetet, träffar detta avtal om
gemensam verksamhet i Almedalsbiblioteket i Visby.
I Almedalsbiblioteket ingår stadsbibliotekets verksamhet och Universitetets
biblioteksverksamhet på Gotland.
2

Verksamhetsidé

Almedalsbiblioteket är ett bibliotek för alla, fungerar som en mötesplats för
människor med olika informationsbehov och är en länk mellan Universitetet
och det gotländska samhället. Almedalsbiblioteket erbjuder alla grupper i
samhället en fullständig biblioteksservice och fungerar som såväl ett kunskapsoch utbildningscentrum som ett kulturellt centrum.
Verksamheten är utformad så att den på bästa möjliga sätt förmedlar olika
typer av bibliotekstjänster och tillgodoser olika användargruppers behov. Inom
biblioteket samverkar olika kompetenser på biblioteks- och
universitetsområdet. Utvecklingsfrågor har en hög prioritet. Biblioteket är en
samlande och utvecklande resurs för regionens alla bibliotek.
I lokalerna finns olika miljöer som stimulerar till möten och aktiviteter och
innehåller rikligt med läs- och studieplatser.

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
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3

Organisation

3.1

Allmänt

För Almedalsbiblioteket finns en enhetschef. Enhetschefen är anställd till
femtio procent av Regionen och till femtio procent av Universitetet enligt de
avtalsvillkor som gäller för Universitetet. Enhetschefen ska verka för såväl
Regionens som Universitetets intressen.
För att ta till vara parternas intressen och för att säkra de mål som gäller för
verksamheten finns en bibliotekskommitté.
3.2

Bibliotekskommittén – sammansättning m.m.

Det åligger parterna att tillse att kommittén har de befogenheter som krävs för
att den skall kunna fullgöra sina uppgifter.
Kommittén består av sex ledamöter och sex personliga ersättare. Vardera part
utser tre ledamöter med ersättare för den tid som parten själv bestämmer.
Begäran från ledamot eller ersättare om uppdragets upphörande i förtid eller
beslut om entledigande från uppdraget för sådan handhas av den part som
utsett vederbörande.
Kommittén har en ordförande och en vice ordförande. För udda årtal utses
ordföranden av Regionen och vice ordföranden av Universitetet. För jämna
årtal utses ordföranden av Universitetet och vice ordföranden av Regionen.
Vid kommitténs sammanträden äger två företrädare för de anställda närvarooch yttranderätt. En av dessa skall vara anställd av Regionen och en skall vara
anställd av Universitet. Dessa utses gemensamt av den personal som är
verksam i Almedalsbiblioteket.
En studentrepresentant som utses av studentkåren har också närvaro- och
yttranderätt.
Ersättare har endast närvarorätt vid kommitténs sammanträden då ersättaren
har att tjänstgöra i frånvarande ledamots ställe.
Enhetschefen kan ej vara ledamot av kommittén. Enhetschefen har närvarooch yttranderätt vid kommitténs sammanträden, om inte kommittén i visst fall
bestämmer annat.
Kommittén är beslutsför när fyra ledamöter är närvarande. Endast kommitténs
sex ledamöter har rösträtt. Ordföranden, eller vid ordförandens hinder vice
ordföranden, har utslagsröst. Vid beslut skall dock enighet alltid eftersträvas.
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Vid kommitténs sammanträden skall föras protokoll. Av detta skall framgå
vilka som har varit närvarande, frågor som har behandlats och vilka beslut som
har fattats. Enhetschefen har rätt att få sin mening antecknad i protokollet.
Protokollet justeras av ordföranden och en annan ledamot som kommittén
bestämmer.
Kommitténs sammanträden hålls minst två gånger om året. Om ledamot av
kommittén eller enhetschefen begär sammanträde skall sådant hållas.
Det åligger ordföranden att i god tid före sammanträde, minst åtta dagar,
utfärda kallelse till ledamöterna och ersättarna. Kallelsen skall innehålla
föredragningslista över de ärenden som avses att behandlas vid sammanträdet.
Ledamot som ej kan närvara vid sammanträde skall inkalla personlig ersättare
för tjänstgöring.
Kommittén får kalla förtroendevalda eller anställda i Regionen respektive
Universitetet till kommitténs sammanträden.
3.3

Bibliotekskommitténs åligganden

Kommittén skall verka för att Almedalsbibliotekets verksamhetsidé uppfylls
och att de av huvudmännen uppsatta målen uppnås. Rekryteringen av
enhetschef görs gemensamt av de båda parterna. Vid behov skall kommittén
yttra sig över den person som föreslagits av huvudmännen
- Kommittén skall särskilt komma överens om mål och vision för
verksamheten som överensstämmer med verksamhetsidén och respektive parts
mål och visioner,
- hålla sig noga underrättad om Almedalsbibliotekets verksamhet samt tillse att
verksamheten bedrivs i enlighet med mellan parterna upprättade avtal och
enligt den lagstiftning som gäller för verksamheten,
- tillse att en ändamålsenlig arbetsordning finns för enhetschefen samt att
erforderliga instruktioner finns för denne,
- årligen upprätta förslag till drift- och investeringsbudget samt
verksamhetsplan för nästföljande verksamhetsår och i behörig tid till
vederbörande huvudman inge upprättat förslag,
- följa upp verksamheten och ekonomin,
- lämna underlag för huvudmännens delårsrapporter och årsredovisning, samt - meddela de ytterligare instruktioner som bedöms vara behövliga i
Almedalsbibliotekets verksamhet.
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3.4

Enhetschefens befogenheter och åligganden

Det åvilar parterna att tillse att enhetschefen har de befogenheter som krävs
för att vederbörande skall kunna fullgöra sina uppgifter.
Enhetschefen svarar för verksamheterna i Almedalsbiblioteket inom ramen för
tilldelade resurser och skall därvid se till att den ekonomiska redovisningen
fullgörs i enlighet med gällande regler för och föreskrifter från respektive
huvudman. Enhetschefen svarar i samråd med kommitténs ordförande och
vice ordförande för beredning av kommitténs ärenden samt verkställer dess
beslut.
Enhetschefen skall
- fortlöpande informera kommittén om Almedalsbibliotekets förhållanden,
- upprätta och underställa kommittén förslag till budget,
- handlägga och avge rekommendationer till respektive huvudman vad gäller
Almedalsbibliotekets personal och anställningsvillkor, samt
- som arbetsledare leda det dagliga arbetet i Almedalsbiblioteket och vara
respektive huvudmans företrädare i arbetsgivarfrågor. I denna egenskap skall
enhetschefen fullgöra respektive arbetsgivares åligganden enligt i särskild
ordning fastställd delegationsordning.
4

Ekonomi

Regionen och Universitet svarar gemensamt för kostnaderna för
Almedalsbiblioteket enligt vad som sägs i det följande.
Intäkterna i Almedalsbibliotekets budget består av de medel som regionen och
Universitetet årligen ställer till bibliotekets förfogande.
Kostnaderna för Almedalsbibliotekets lokaler, investeringar i inventarier och
övriga driftkostnader fördelas så att Regionen svarar för fem åttondelar och
Universitetet för tre åttondelar. Personalkostnaderna vid Almedalsbiblioteket
finansieras av den part där personalen har sin anställning. Personalkostnaden
för enhetschefen finansieras till femtio procent vardera av Regionen respektive
Universitetet.
Regionen svarar för den administrativa hanteringen av fakturor till
Almedalsbiblioteket och fakturerar universitetet månadsvis den andel som
universitetet ska betala.
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5

Avtalstid och uppsägningsvillkor

Avtalet gäller t.o.m. den 31 december 2016.
Om avtalet inte skriftligen sagts upp minst tre år före avtalstidens utgång
förlängs avtalet med fem år i taget.
6

Hävning

Åsidosätter en part i väsentlig utsträckning någon av sina skyldigheter enligt
detta avtal får den andra parten häva avtalet.
7

Övriga frågor

Vardera parten ansvarar för att den fullgör sina åligganden enligt lagar, övriga
föreskrifter, myndighetsbeslut och kollektivavtal.
8

Tvist

Tvist i anledning av detta avtal väcks vid Gotlands Tingsrätt. Innan tvist väckes
bör dock parterna så långt möjligt söka nå en förhandlingslösning.
*

*

*

Detta avtal har tecknats i två exemplar, av vilka parterna tagit var sitt.

För Region Gotland,
Kultur- och fritidsförvaltningen

För Uppsala Universitet,
Uppsala universitetsbibliotek

Maria Modig
Förvaltningsdirektör

Lars Burman
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Ärendenr KFN 2013/46

Kultur- och fritidsförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Thomas Nilsson

Datum 8 november 2013

Ärende nr 8
Kultur- och fritidsnämnden

Val av golv till nya sporthallen
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ett fast plastgolv ska läggas i
den nya sporthallen, samt
uppdrar till förvaltningen att tillsammans med teknikförvaltningen se
på en lösning för ett mobilt parkettgolv som ska rymmas inom
projektbudgeten.
Bakgrund

Regionen är i behov av en större idrottshall som kan ta emot elitidrott och
diverse arrangemang. Kultur- och fritidsförvaltningen fick i uppdrag att beställa
en hall för detta ändamål. Golvfrågan har sedan dess debatterats livligt.
Nämnden har önskat att idrotten ska bestämma vilket golv som ska läggas. De
olika idrotterna kan dock inte enas, varför nämnden måste fatta ett beslut i
frågan.
Sammanfattning

Att endast lägga ett (1) golv i den nya hallen kan strida mot funktions- och
lokalprogrammet (Funktionsplan- och Lokalprogram 07.2), där det anges att en
idrottshall för elitidrott ska byggas. Idrotterna är innebandy, basket, handboll,
futsal och volleyboll. Då dessa olika sporter kräver olika typer av golv för spel
på elitnivå föreslår förvaltningen läggning av två golv, ett fast och ett mobilt.
Bedömning

Genom att lägga ett fast plastgolv och ett mobilt parkettgolv möts de krav som
idag ställs på elitidrottsverksamhet. Golven kan läggas i omvänd ordning, dvs.
ett fast parkettgolv och ett mobilt plastgolv till en beräknad kostnad om 2
miljoner kronor. Detta skulle dock innebära en merkostnad på 5 500 kr per
tillfälle enbart i tejpkostnad när golvet läggs ut. Det finns även en del
handhavandeaspekter som bör beaktas: de 29 rullar som krävs för att täcka
golvet väger 165 kilo styck och kan bubbla sig vid utläggning, och om golvet
inte har rullats upp rätt sätt kan det förstöras i kanterna. På grund av dessa
aspekter förordas ett fast plastgolv och komplettering med mobilt parkettgolv.
Kultur- och fritidsförvaltningen
Maria Modig

Thomas Nilsson

Förvaltningsdirektör

Enhetschef

Besöksadress Lövsta Romakloster

E-post registrator_kff@gotland.se
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Ärendenr KFN 2013/268

Kultur- och fritidsförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 13 november 2013

Ärende nr 9
Kultur- och fritidsnämnden

Ansökningar om investeringsbidrag överstigande 50 000 kr
från idrottsföreningar 2014
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beviljar investeringsbidrag enligt följande:
Förening
GF Gymmix
Gotlands MF Motorcross
Hemseortens Ridklubb
Norra Gotlands Ridklubb
Wisby Ridklubb
Visby Tennisklubb
Summa

Total investering
79 970 kr
112 125 kr
97 620 kr
204 000 kr
175 000 kr
366 364 kr
1 035 079 kr

Sökt belopp
55 979 kr
112 125 kr
87 620 kr
149 000 kr
175 000 kr
256 454 kr
836 178 kr

Föreslaget belopp
0 kr
30 000 kr
65 000 kr
90 000 kr
45 000 kr
20 000 kr
250 000 kr

Kommunfullmäktige beslöt 1998-10-12 § 165 att stödformen ränte- och
amorteringsfria lån ersätts med villkorat investeringsbidrag.
Villkorsformulering fastställdes av kultur- och fritidsnämnden 1999-01-13 § 12.
Bidrag kan uppgå till högst 70 procent av beräknad totalkostnad eller högst
200 000 kronor.
Idrottsförening som har en egen anläggning har även möjlighet att söka stöd
för investeringar till ett maxbelopp av två basbelopp via Riksidrottsförbundet
och dess idrottslyft. Idrottslyftets tillgänglighetsdel dit anläggningar räknas
disponerar årligen ungefär 700 000 kronor. Det bedöms vara en fördel om
kommunen är medfinansiär i dessa projekt.
Kultur- och fritidsförvaltningen disponerar inför år 2014 totalt 755 000 kronor
för investeringar i föreningsägda idrottsanläggningar.

Maria Modig

Thomas Nilsson

kultur- och fritidsdirektör

enhetschef anläggningar
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GF Gymmix
GF Gymmix söker 55 979 kronor i investeringsbidrag. Den totala
investeringssumman är på 79 970 kronor och är fördelad enligt nedan:
-

27 697 kr för gymnastikredskap till allmängymnastik
19 600 kr för gymnastikredskap till truppgymnastik
17 000 kr för gymnastikredskap till truppgymnastik
12 350 kr för gymnastikredskap till akrobatik
3 323 kr för övriga gymnastikredskap

Enligt bidragsbestämmelserna måste föreningen bidra med 30 %, i detta fall
minst 23 991 kronor.
Föreningens anläggning: GF Gymmix äger ingen egen anläggning utan hyr
in sig i Region Gotlands idrottshallar, främst Sävehallen.
Verksamhetsområden: Gymnastik.
Verksamhetsomfattning: Föreningen har knappt 185 ungdomsmedlemmar
7-20 år och drygt 190 vuxna medlemmar. Under år 2012 genomfördes 564
bidragsberättigade sammankomster.
Befolkning: Upptagningsområde är mellersta Gotland. I Visby med omnejd
bor uppemot 30 000 personer.
Alternativa anläggningar: Det finns idag inget ställe i närheten av Visby som
är utrustat med gymnastikutrustning. I Havdhem på södra Gotland finns öns
andra anläggning som har gymnastikutrustning.
Ekonomisk information: Region Gotland har tidigare inte beviljat föreningen
några investeringsbidrag. Föreningen hade ungefär 250 000 kronor i rörliga
tillgångar vid senaste årsskiftet.
Förslag till beslut:

Ansökan om bidrag till gymnastikutrustning avslås.
Gymnastikutrustning såsom bock, barr och liknande likställs med
idrottshallarnas mål och innebandysarger varför kultur- och fritidsförvaltningen
borde ansvara för dessa inköp. Gymnastikutrustning köps in med medel från
föreningen och Region Gotland. Kultur- och fritidsförvaltningen kommer
sedan att fakturera föreningen en summa eftersom föreningen delfinansierar
investeringen. Region Gotlands del av inköpet belastar nedanstående anslag för
idrottshallar:
Ansvar 1628, verksamhet 3624, objekt 31268.
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GMF, Gotlands Motorförening Motorcross
Gotlands Motorförening Motorcross söker 112 125 kronor i investeringsbidrag
för en hjärtstartare, en begagnad fyrhjuling och ett bevattningssystem. Den
totala investeringssumman är på samma belopp och är fördelad enligt nedan:
- 18 625 kr till en hjärtstartare
- 48 500 kr till en begagnad fyrhjuling
- 45 000 kr till ett bevattningssystem
Föreningen har i sin ansökan inte tagit upp någon egen insats.
Föreningens anläggning: Motorcrossbanan är belägen på den före detta
soptippen vid Skogsholm i Visby. I anslutning finns klubbstuga, förråd och
spolplats. I anslutning finns även GMF Bilklubbs samlingslokal och
Motorklubben Gutarna, som har gocartbana, klubbhus med cafeteria, förråd
och intilliggande verkstad.
Delar av motorcrossbanan kommer inom en snar framtid att skyddstäckas på
grund av den ligger på den gamla soptippen. Detta medför att anläggningen
kanske måste flyttas till annan plats. Diskussioner angående detta förs med
samhällsbyggnadsförvaltningen men GMF har ännu inte fått något
arrendeavtal som sträcker sig längre än ett år åt gången. I dagsläget är det med
andra ord oklart vad som händer med banan i framtiden.
Verksamhetsområden: Föreningens verksamhet är motorcross.
Verksamhetsomfattning: Föreningen har cirka 65 ungdomsmedlemmar 7-20
år och cirka 130 vuxna medlemmar. Under år 2012 genomfördes 67
bidragsberättigade sammankomster.
Befolkning: Föreningen har hela Gotland som sitt upptagningsområde.
Alternativa anläggningar: En sandbana inom P 18-området som förmodligen
måste upphöra inom några år på grund av bullerproblem.
Ekonomisk information: Region Gotland har under åren beviljat föreningen
148 000 kronor i investeringsbidrag samt 75 000 kronor i ett ränte- och
amorteringsfritt lån. Föreningen hade cirka 38 000 kronor i rörliga tillgångar
vid senaste årsskiftet. För driften av anläggningen fick man för år 2013 ut
69 120 kronor från kultur- och fritidsförvaltningen.
Förslag till beslut:

Ansökan om bidrag till en begagnad fyrhjuling beviljas med 30 000 kronor.
Bidraget belastar ansvar 1628, verksamhet 366, objekt 31408.
Bidragsbeloppet kan ändras om de förutsättningar som låg till grund för detta
beslut ändras.
Bidrag till installation av en bevattningsanläggning och inköp av en hjärtstartare
avslås då det i dagsläget är osäkert om vad som kommer att hända med banan
i framtiden. När det gäller hjärtstartaren har Gotlands Idrottsförbund ett par
sådana för utlåning vid evenemang.
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Hemseortens Ridklubb
Hemseortens Ridklubb söker 87 620 kronor i investeringsbidrag. Den totala
investeringssumman är på 97 620 kronor och är fördelad enligt nedan:
-

37 620 kr för sand till ridbanorna
60 000 kr för renovering av staket

Enligt bidragsbestämmelserna måste föreningen bidra med 30 %, i detta fall
minst 29 286 kronor.
Föreningens anläggning: Belägen utanför Stånga. Anläggningen består av
klubbstuga, mindre förråd, träningsbanor och körgårdar.
Verksamhetsområde: Ridsport.
Verksamhetsomfattning: Föreningen har cirka 60 ungdomsmedlemmar 7-20
år och ungefär lika många vuxna medlemmar. Under år 2012 genomfördes
222 bidragsberättigade sammankomster.
Befolkning: Föreningens upptagningsområde är södra Gotland.
Alternativa anläggningar: De närmaste föreningsägda ridhusen är belägna i
Sjonhem och Havdhem.
Ekonomisk information: Region Gotland har under åren beviljat föreningen
398 630 kronor i investeringsbidrag. Föreningen hade cirka 132 000 kronor i
rörliga tillgångar vid senaste årsskiftet. För driften av anläggningen år 2013 fick
föreningen 10 405 kronor i bidrag från kultur- och fritidsförvaltningen.
Förslag till beslut:

Ansökan om bidrag för renovering av staket samt inköp av sand till ridbanor
beviljas med 65 000 kronor.
Bidraget belastar ansvar 1628, verksamhet 366, objekt 31408.
Bidragsbeloppet kan ändras om de förutsättningar som låg till grund för detta
beslut ändras.
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Kultur- och fritidsförvaltningen

Ärendenr KFN 2013/268

Region Gotland

Norra Gotlands Ridklubb
Norra Gotlands Ridklubb söker 149 000 kronor i investeringsbidrag. Den
totala investeringssumman är på 204 000 kronor och är fördelad enligt nedan:
- 125 000 kr för uteboxar
- 79 000 kr för byggnation av ett domartorn.
Enligt bidragsbestämmelserna måste föreningen bidra med 30 %, i detta fall
minst 61 000 kronor.
Föreningens anläggning: Föreningen har nyligen tagit över Othemsvallen i
Othem. På Othemsvallen har en ridanläggning skapats bestående av fullstort
ridhus, utomhusbanor med både gräs- och grusbotten samt omklädningsrum
med tillhörande klubbrum och teorisal.
Verksamhetsområden: Ridsport.
Verksamhetsomfattning: Föreningen har knappt 40 ungdomsmedlemmar
7-20 år och ungefär 60 vuxna medlemmar. Under år 2012 genomfördes 328
bidragsberättigade sammankomster.
Ridanläggningen på Othemsvallen betjänar fler föreningar än Norra Gotlands
Ridklubb, bland annat brukar Western Riders, Islandshästföreningen och
Brukshundsklubben vara där. Det brukar även förekomma ridning för
funktionshindrade på anläggningen.
Befolkning: Stora delar av norra Gotland är upptagningsområde. På norra
Gotland bor det ungefär 15 000 personer.
Alternativa anläggningar: Det finns en ridanläggning i Stenkyrka dit det är
drygt 15 km. Till ridhusen i Visby är det drygt 35 km.
Ekonomisk information: Region Gotland har under åren beviljat föreningen
286 680 kronor i investeringsbidrag. Föreningen hade cirka 50 000 kronor i
eget kapital vid senaste årsskiftet. För driften av anläggningen får man 90 000
kronor per år i bidrag från Kultur- och fritidsförvaltningen.
Förslag till beslut:

Ansökan om bidrag för byggnation av domartorn samt inköp av begagnade
ridboxar beviljas med 90 000 kronor.
Bidraget belastar ansvar 1628, verksamhet 366, objekt 31408.
Bidragsbeloppet kan ändras om de förutsättningar som låg till grund för detta
beslut ändras.
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Kultur- och fritidsförvaltningen

Ärendenr KFN 2013/268

Region Gotland

Wisby Ridklubb
Wisby Ridklubb söker 175 000 kronor i investeringsbidrag för grusning av
gårdsplan, en luftvärmepump, en traktor och sand till ridhusbotten. Den totala
investeringssumman är på samma belopp och är fördelad enligt nedan:
-

20 000 kr till grusning av gårdsplan
25 000 kr till en luftvärmepump
95 000 kr till en traktor
35 000 kr för sand till ridhusbotten

Föreningen har i sin ansökan inte tagit upp någon egen insats.
Det kan även nämnas att bidragsansökan till Mål 2 Öarna om att bygga upp ett
hästsportcentrum på andra sidan vägen fått avslag. Detta projekt är nedlagt och
Wisby Ridklubb vill därför satsa på att rusta upp sin anläggning.
Föreningens anläggning: Föreningen har två ridhus, ridbana, rastgård,
stallplatser och samlingslokal i Rävhagen. På Silikattomten vid Skrubbs
travbana har man parkeringsplats och två stora ridbanor. Mellan dessa
anläggningar finns körväg via tunnel under Romavägen.
Verksamhetsområden: Ridsport.
Verksamhetsomfattning: Föreningen har cirka 240 stycken
ungdomsmedlemmar 7-20 år och ungefär 140 vuxna medlemmar. Under år
2012 genomfördes 2 387 bidragsberättigade sammankomster.
Befolkning: Visby med omnejd är upptagningsområde. I Visby med omnejd
bor ungefär 30 000 personer.
Alternativa anläggningar: Det finns ett föreningsdrivet ridhus i Sjonhem dit
det är cirka 25 km. I Visbys utkanter finns dock ett antal privata
ridanläggningar.
Ekonomisk information: Region Gotland har under åren beviljat föreningen
1 504 525 kronor i investeringsbidrag och 498 000 kronor i ränte- och
amorteringsfria lån. Föreningen hade 55 000 kronor i rörliga tillgångar vid
senaste årsskiftet. För driften av föreningens anläggning får man årligen
235 000 kronor i bidrag från kultur- och fritidsförvaltningen.
Förslag till beslut:

Ansökan om grusning av gården, inköp av en luftvärmepump samt grusning av
gårdsplan beviljas med 45 000 kronor.
Bidraget belastar ansvar 1628, verksamhet 366, objekt 31408.
Bidragsbeloppet kan ändras om de förutsättningar som låg till grund för detta
beslut ändras.
När det gäller bidrag för sand till ridhusbotten och traktor avslås denna del.
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Kultur- och fritidsförvaltningen

Ärendenr KFN 2013/268

Region Gotland

Visby Tennisklubb
Visby TK söker 256 454 kronor i investeringsbidrag. Totala
investeringsbeloppet är 366 364 kronor fördelat på nedanstående summor:
-

312 500 kr till en ridåvägg
32 133 kr till en bollmaskin
6 731 kr till ett nytt tennisnät
15 000 kr till en grovtvättmaskin

Enligt bidragsbestämmelserna måste föreningen bidra med 30 %, i detta fall
minst 109 910 kronor.
Föreningens anläggning: Inomhushall och utomhusbanor i Botairlunden,
Visby. Hallen utnyttjas mycket effektivt under höst-vinter-vårperioden medan
det under sommarperioden finns lediga tider. Anläggningen är mycket välskött.
Verksamhetsområden: Tennis och badminton. Då möjlighet finns upplåts
hallen till kommersiella arrangemang.
Verksamhetsomfattning: Föreningen har cirka 135 ungdomsmedlemmar och
knappt 230 vuxenmedlemmar. År 2012 genomförde man 1 210
sammankomster med ungdomar.
Befolkning: Föreningens upptagningsområde är mellersta Gotland. På
mellersta Gotland bor ungefär 30 000 personer.
Alternativa anläggningar: Det finns ingen motsvarande tennishall på
Gotland.
Ekonomisk information: Kommunen har beviljat föreningen 217 930 kronor
i investeringsbidrag genom åren. Föreningen hade 670 000 kronor i rörliga
tillgångar vid senaste årsskiftet. För driften av föreningens anläggning får man
årligen 480 000 kronor i bidrag från kultur- och fritidsförvaltningen.
Förslag till beslut:

Ansökan om bidrag till en bollmaskin beviljas med 20 000 kronor.
Bidraget belastar ansvar 1628, verksamhet 366, objekt 31408.
Bidragsbeloppet kan ändras om de förutsättningar som låg till grund för detta
beslut ändras.
Ansökan om bidrag till ridåvägg, nytt tennisnät och grovtvättmaskin avslås
eftersom kultur- och fritidsförvaltningen prioriterar andra föreningars behov
högre än dessa åtgärder. Tennisnät och grovtvättmaskinen bör även kunna
innefattas i driften av anläggningen.
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Ärendenr KFN 2013/269

Kultur- och fritidsförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 26 september 2013

Ärende nr 10
Kultur- och fritidsnämnden

Ansökningar om investeringsbidrag överstigande 50 000 kr
från samlingslokalsföreningar 2014
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beviljar investeringsbidrag enligt följande förslag:
Förening
Fröjel hembygdsförening
Stenkumla bygdegårdsförening
Stenkyrka Folkets Hus
Västerhejde bygdegårdsförening
Summa

Investering totalt
84 000 kr
217 283 kr
61 751 kr
341 000 kr
704 034 kr

Sökt belopp
79 000 kr
152 000 kr
61 751 kr
110 000 kr
402 751 kr

Föreslaget belopp
50 000 kr
140 000 kr
40 000 kr
100 000 kr
330 000 kr

Stödreglerna ur bidragsbestämmelserna är i korta sammandrag följande för
bidrag överstigande 50 000 kronor:Kultur- och fritidsnämndens bidrag kan
uppgå till högst 70 procent av beräknad totalkostnad, dock är högsta
bidragsbelopp 200 000 kronor när Region Gotland är bidragsgivare.
Möjlighet finns för förening att även söka statligt bidrag hos Boverket. Beviljas
sådan ansökan av Boverket så minskas den obligatoriska insatsen från Region
Gotland från 70 procent till 30 procent. Då möjligheten att få statligt bidrag är
begränsad har oftast bara en förening per år förordats.
Inget arbete eller inköp får ha skett före bidragsbeslut om inte annat
överenskommits.
Kultur- och fritidsförvaltningen disponerar år 2014 totalt 615 000 kronor för
investeringar i föreningsägda samlingslokaler.

Maria Modig

Thomas Nilsson

kultur- och fritidsdirektör

enhetschef anläggningar

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 2013/269

Region Gotland

Fröjel Hembygdsförening

Fröjel hembygdsförening vill installera en värmepumpsanläggning.
Totalkostnaden är beräknad till 84 000 kronor varav 79 000 kronor söks i
bidrag.
Föreningen måste bidra med minst 30 procent av kostnaden vilket i det här
fallet är 25 200 kronor.
Storlek och anpassning: Bygdegården är handikappanpassad och kan ta emot
60 personer.
Standard: Samlingslokalen har relativt låg standard.
Nyttjande: Antalet uthyrningstillfällen under 2013 uppgick till 64 stycken.
Befolkning i upptagningsområdet: I Fröjel finns 355 fast boende personer.
Ekonomisk information: Föreningen har genom åren fått 170 400 kronor i
investeringsbidrag av kultur- och fritidsförvaltningen samt 40 000 kronor av
Regionstyrelsen. Föreningen hade ungefär 230 000 kronor i rörliga tillgångar
vid senaste årsskiftet.
Alternativa lokaler: Närmaste öppna samlingslokaler inom en mils omkrets
från Fröjel bygdegård är:
Eksta bygdegård som är handikappanpassad och kan ta emot 200
personer. Avstånd cirka 6 km.
Rondo i Klintehamn som kan ta emot 275 personer. Avstånd cirka 7
km.
Förslag till beslut:

Investeringsbidrag beviljas med 50 000 kronor för att installera en
värmepumpsanläggning.
Bidraget belastar ansvar 1628, verksamhet 366, objekt 31412.
Bidragsbeloppet kan ändras om de förutsättningar som låg till grund för detta
beslut ändras.
Anledningen till förslaget är att det ses som viktigt ur ett
tillgänglighetsperspektiv att värmesystemet är tillförlitligt och energisnålt.
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Kultur- och fritidsförvaltningen

Ärendenr KFN 2013/269

Region Gotland

Stenkumla bygdegårdsförening

Stenkumla bygdegårdsförening vill installera bredband, byta fönster samt
renovera en gavel. Totalkostnaden är beräknad till 217 283 kronor varav
152 000 kronor i bidrag söks.
Kostnaderna fördelar sig på:
- 18 000 kronor för installation av bredband
- 119 742 kronor för fönsterbytet
- 79 541 kronor för renovering av gaveln
Föreningen måste bidra med minst 30 procent av kostnaden vilket i det här
fallet är 65 185 kronor.
Storlek och anpassning: Bygdegården tar 100 personer och är
handikappanpassad.
Standard: Bygdegården håller en tämligen god standard.
Nyttjande: Under 2013 hade man 168 bidragsberättigade uthyrningstillfällen.
Befolkning i upptagningsområdet: I Stenkumla finns cirka 515 personer
bosatta.
Ekonomisk information: Föreningen har genom åren fått 372 119 kronor i
bidrag av kultur- och fritidsförvaltningen samt 190 000 kronor av
Regionstyrelsen. Föreningen hade cirka 258 000 kronor i rörliga tillgångar vid
senaste årsskiftet.
Alternativa lokaler: Närmaste öppna samlingslokaler är:
Västerhejde bygdegård. Avstånd 6 km.
Eskelhem bygdegård. Avstånd 11 km
Tofta Bygdegård. Avstånd 7 km.
Förslag till beslut:

Investeringsbidrag beviljas med 140 000 kronor för installation av bredband,
byte av fönster och renovering av en gavel.
Bidraget belastar ansvar 1628, verksamhet 366, objekt 31412.
Bidragsbeloppet kan ändras om de förutsättningar som låg till grund för detta
beslut ändras.
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Kultur- och fritidsförvaltningen

Ärendenr KFN 2013/269

Region Gotland

Stenkyrka Folkets Hus

Stenkyrka Folkets Hus vill installera en projektor med ljud och duk.
Totalkostnaden är beräknad till 61 751 kr och man samma summa söks i
bidrag.
Föreningen måste bidra med minst 30 procent av kostnaden vilket i det här
fallet är 18 525 kronor.
Storlek och anpassning: Bygdegården är handikappanpassad och tar 250
personer.
Standard: Mycket god standard.
Nyttjande: Under 2013 hade man 94 bidragsberättigade uthyrningstillfällen.
Befolkning i upptagningsområdet: I Stenkyrka finns 512 personer bosatta.
Ekonomisk information: Föreningen har genom åren fått 689 210 kronor i
investeringsbidrag av Kultur- och fritidsförvaltningen. Föreningen hade cirka
17 000 kr i rörliga tillgångar vid senaste årsskiftet. Föreningen säger sig dock
klara sin egenfinansiering.
Alternativa lokaler: Församlingshemmet i Stenkyrka som tar 70 personer.
Därutöver finns Gardestugan som tar cirka 30 personer.
Förslag till beslut:

Investeringsbidrag beviljas med 40 000 kr för installation av ljud, projektor och
duk.
Bidraget belastar ansvar 1628, verksamhet 366, objekt 31412.
Bidragsbeloppet kan ändras om de förutsättningar som låg till grund för detta
beslut ändras.
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Kultur- och fritidsförvaltningen

Ärendenr KFN 2013/269

Region Gotland

Västerhejde bygdegårdsförening

Västerhejde Bygdegårdsförening har tidigare erhållit 100 000 kronor av Kulturoch fritidsförvaltningen för att renovera bygdegården utvändigt samt
handikappanpassa ett badrum med toalett och dusch för funktionsnedsatta.
Föreningen vill nu flytta bidraget till år 2014.
Storlek och anpassning: Bygdegården är handikappanpassad och tar in 150
personer.
Standard: Bygdegården håller god standard.
Nyttjande: Under år 2013 hade man 105 stycken uthyrningstillfällen.
Befolkning i upptagningsområdet: I Västerhejde finns cirka 2 245 personer
bosatta.
Ekonomisk information: Föreningen har genom åren fått 439 429 kronor i
investeringsbidrag av kultur- och fritidsförvaltningen samt 150 000 kronor i
kommunal borgen. Föreningen hade knappt 165 000 kronor i rörliga tillgångar
vid senaste årsskiftet.
Alternativa lokaler: Skolan i Västerhejde som tar cirka 40 personer. Övriga
närliggande samlingslokaler finns i Visby dit det är 7 km.
Förslag till beslut:

Investeringsbidrag beviljas med 100 000 kronor för att renovera träfasaden och
tillgänglighetsanpassa ett badrum.
Bidraget belastar ansvar 1628, verksamhet 366, objekt 31412.
Bidragsbeloppet kan ändras om de förutsättningar som låg till grund för detta
beslut ändras.
Anledningen till förslaget är att det ses som viktigt att renovera träfasaden
innan den riskerar bli förstörd på grund av bristande underhåll. Även
tillgänglighetsåtgärder ses som en prioriterad fråga.
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Ärendenr KFN 2013/180

Kultur- och fritidsförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 13 november 2013

Ärende nr 11
Kultur- och fritidsnämnden

Målnivåer till resultatmått i processperspektivet,
kultur- och fritidsnämndens styrkort
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden antar föreslagna målnivåer för framtagna
resultatmått inom kultur- och fritidsförvaltningens
verksamhetsområden, samt
ger förvaltningen i uppdrag att fortsätta att utveckla måtten och
målnivåerna ytterligare.
Bakgrund

Nämnden har i PwC’s sakgranskning 2013-03-13 fått påpekandet att nämndens
befintliga mått saknar målnivåer och att det därför är svårt att bedöma
måluppfyllelsen i nämndens styrkort. Ledningskontoret instämmer i PWC’s
kommentarer och hänvisar till uppnådda resultat i delårsrapport 2, 2013.
Ledningskontoret är dock tydligt med att det är skillnad på de mått och
målnivåer som kan anses av intresse som underlag till central rapportering till
Ledningskontoret och den rapportering som är av intresse endast för kulturoch fridsnämnden. Förvaltningen har i dialog med Ledningskontoret belyst de
mått (markerade med gult) som är relevanta för förvaltningens centrala
rapportering, i vilken det är viktigt att resultatmåtten ger en rättvisande bild av
de resultat som uppnås i förvaltningens olika verksamheter.
Därtill har förvaltningen tagit fram målnivåer för de resultatmått som är av
intresse endast för kultur- och fritidsnämndens verksamheter.
Bedömning

Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer att föreslagna målnivåer kompletterar
resultatmåtten och därigenom möjliggör analys av måluppfyllelse.
Förvaltningen gör också bedömningen att det krävs ytterligare arbete med att
se över behovet av mängden resultatmått inom processperspektivet samt
utveckling av mått och målnivåer inom andra perspektiv.

Maria Modig
Kultur- och fritidsdirektör

Roger Nilsson
Kvalitetssamordnare

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon 0498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803
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Volymer
Mått

Inomhusbad

Kvalitet
Målnivå

Antal bad

minst i nivå med
föregående år

Antal deltagare i simskola åldern 512 år (exkl. skolelever)

minst i nivå med
föregående år (i relation
till befolkningsgruppen)

Resultat

Resultat

jan - aug 2012

jan – aug 2013

83291

78734

i.u.

194

Mått

Säsongsuthyrni
ng

Idrottsanläggn
ingar

Målnivå

Antal timmar/vecka som
i nivå med riket i
simhallen har öppet utöver
genomsnitt
tiden 08-17 på
(Kolada)
vardagar?(Kolada/KKiK)
Totalt antal tillgängliga
i nivå med
timmar/vecka för föreningsliv,
föregående år
samtliga bad

Resultat

Resultat

jan - aug
2012

jan – aug 2013

Mått

19

Nettokostnad per bad, kr (mäts på helår)

högst i nivå med
föregående år

i.u.

87

Nettokostnad per invånare, kr (mäts på helår

högst i nivå med
föregående år

i nivå med
föregående år

i.u.

111,5

Totalt antal tillgängliga
timmar/vecka för skola,
samtliga bad

i nivå med
föregående år

i.u.

63

minst 95% av
deltagarna ska ha
erhållit diplom

i.u.

202

Antal simskoleelever som
minst 95% av
erhållit diplom
deltagarna ska ha
fortsättningskurs (exkl.
erhållit diplom
skolelever)
Antal öppna timmar under
i nivå med
normal vecka, endast tider för
jämförbara
åldern 13-19 år och då ledare
kommuner
är på plats
(Nackanätverket)

i.u.

23

i.u.

148.5

Totalt antal besök öppen
verksamhet

minst i nivå med
föregående år (i relation
till befolkningsgruppen)

i.u

18243

Totalt antal deltagare, öppen och
annan verksamhet

minst i nivå med
föregående år

i.u

21514

Antal öppna timmar i
genomsnitt per ungdomsgård

i nivå med
jämförbara
kommuner
(Nackanätverket)

i.u.

18,5

Andel tjejer i % - öppen och annan
verksamhet

minst 40% och högst
60%

i.u.

45,3

Antal öppna timmar i veckan
på ungdomsgård per 1000
invånare i åldern 13-19 år

i nivå med
jämförbara
kommuner
(Nackanätverket)

i.u.

34,5

Andel killar i % - öppen och annan
verksamhet

minst 40% och högst
60%

i.u.

54,3

Andel hen i % - öppen och annan
verksamhet

följs upp utan målnivå

i.u.

0,4

Totalt antal gästnätter

minst i nivå med
föregående år

i.u.

7299

Genomsnittligt antal
tillgängliga gästnätter/vecka
perioden v,25-32

i nivå med
föregående år

5600

5600

Genomsnittligt antal
gästnätter/vecka under perioden
v.25-32
Antal uthyrda timmar - idrottshallar

i nivå med föregående år

i.u.

775

minst i nivå med
föregående år

15639

15915

Antal tillgängliga timmar per
idrottshall och vecka

i nivå med
föregående år

i.u.

49

Antal uthyrda timmar idrottsplatser

minst i nivå med
föregående år

3939

3874

Antal tillgängliga
timmar/idrottsplats och vecka

i nivå med
föregående år

i.u.

94 (konstgräs)

Antal uthyrda timmar – Visby ishall

minst i nivå med
föregående år

844

918

Antal tillgängliga
timmar/vecka Visby ishall

i nivå med
föregående år

Beläggningsgrad - idrottshallar

minst i nivå med
föregående år

nytt

nytt

Beläggningsgrad - idrottsplatser

minst i nivå med
föregående år

nytt

nytt

Beläggningsgrad - Visby ishall

minst i nivå med
föregående år

nytt

nytt

Andel korrekt genomförda
uthyrningar i & - idrottshallar

minst 95%

Målnivå

i.u

Totalt antal tillgängliga
timmar/vecka för
allmänheten, samtliga bad

Antal simskoleelever som
erhållit diplom grundkurs
(exkl. skolelever)

Ungdomsgård
ar (inkl. Fenix)

Kostnad

94

99,30%

99,80%

Resultat

Resultat

jan - aug
2012

jan – aug
2013

,

i.u.

2693

Nettokostnad per uthyrd timme, kr - idrottshallar högst i nivå med
föregående år

i.u.

375,22

Nettokostnad per uthyrd timme, kr -idrottsplatser högst i nivå med
föregående år

i.u.

817,58

Nettokostnad per uthyrd timme, kr - Visby ishall

i.u.

2873,35

Nettokostnad per öppen timme

högst i nivå med
föregående år

Nettokostnad per invånare i åldern 13-19 år
(mäts på helår)

högst i nivå med
föregående år

högst i nivå med
föregående år

Stöd- och
bidrag

Bibliotek

minst 95%

97,50%

97,50%

Andel korrekt genomförda
uthyrningar i & - Visby ishall

minst 95%

99,90%

100,00%

Antal godkända sammankomster
ungdomar - helår

minst i nivå med
föregående år (i relation
till befolkningsgruppen)

33381

Prel. 32993

Andel tjejer sammankomster
ungdomar

minst 40% och
högst 60%

i.u.

47%

Antal godkända sammankomster
pensionärer

minst i nivå med
föregående år (i relation
till befolkningsgruppen)

5109

5355

Andel killar sammankomster
ungdomar

minst 40% och
högst 60%

i.u.

53%

Antal godkända sammankomster
funktionshindrade

minst i nivå med
föregående år (i relation
till befolkningsgruppen)

2589

1733

Totalt antal medialån - fysiska

minst i nivå med
föregående år (i relation
till befolkningsgruppen)

355505

354625

i nivå med riket i
genomsnitt
(Kolada)

16

18

Totalt antal medialån - digitala

minst i nivå med
föregående år (i relation
till befolkningsgruppen)

1600

2400

Totalt antal öppentimmar per
vecka

377

384

Totalt antal fysiska besökare

minst i nivå med
föregående år (i relation
till befolkningsgruppen)

i.u.

302235

varav :

13,5

13,5

minst i nivå med
föregående år

i.u

5,28

20

20

171565

165798

-antal öppentimmar på
lördagar

16

16

16,45

16,1

-antal öppentimmar på
söndagar

4

4

20

20

nytt

nytt

Antal fysiska besökare/invånare

Total antal barnbokslån
Antal barnbokslån/barn i åldern 017 år

Kultur

Andel korrekt genomförda
uthyrningar i & - idrottsplatser

Antal besökare i digitala
bibliotekskatalogen

Minst i nivå med
föregående år

59802

67156

Totalt antal föreställningar –
institutioner helår 2012

Minst i nivå med
föregående år

i.u.

346

Totalt antal konserter – institutioner Minst i nivå med
helår 2012
föregående år

i.u.

241

Totalt antal utställningar –
institutioner helår 2012

Minst i nivå med
föregående år

i.u.

36

Totalt antal programaktiviteter –
institutioner helår 2012

Minst i nivå med
föregående år

i.u.

1687

83753

92580

Totalt antal publik/deltagare i åldern minst i nivå med
0-25 år helår (2011 resp. 2012)
föregående år (i relation
till befolkningsgruppen)

Antal timmar/vecka som
huvudbiblioteket har öppet
utöver tiden 08-17 på
vardagar?

-antal timmar med
självservice
-antal öppentimmar efter
kl.18.00 vardagar

Antal tillgängliga
bokbusstimmar per vecka
Andel publik per föreställning i i nivå med riket i
åldern 0-18 år - institutioner
genomsnitt
(kulturdatabasen)

Nettokostnad per boklån, kr . fysisk litteratur

lägre än
föregående år

54,07

54,62

Nettokostnad per fysisk besökare

lägre än
föregående år

71

62,8

Nettokostnad per besökare, fysiska och digitala

lägre än
föregående år

58

52

Nettokostnad per publik - institutioner
föreställningar (nytt - finns inte idag)

i nivå med riket i
genomsnitt
(kulturdatabasen)

nytt

nytt

Ärendenr KFN 2013/304, RS 2013/422

Kultur- och fritidsförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Roger Nilsson

Datum 13 november 2013

Ärende nr 12
Kultur- och fritidsnämnden

Verksamhetsanpassade serviceriktlinjer, Rf § 116
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden antar serviceriktlinjer för kultur- och
fritidsförvaltningen.
Bakgrund

Med anledning av att Regionfullmäktige den 14/10-2013 antog revidering av
servicepolicy för Region Gotland 2013-2016, fattades också beslut om att
respektive nämnd ansvarar för att servicepolicyn införs genom att
verksamhetsanpassade serviceriktlinjer utarbetas under 2013. Arbetet ska
bedrivas med utgångspunkt från ”Riktlinjer för service i Gotlands kommuns
administration”, styckena om Tillgänglighet och Kommunikation.
Vidare beslutade Regionfullmäktige att verksamhetsanpassade riktlinjer ska
antas av respektive nämnd före årsskiftet 2013/2014.
Bedömning

Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer att föreslagna riktlinjer uppfyller
Regionfullmäktiges beslut om verksamhetsanpassade serviceriktlinjer.

Maria Modig
kultur- och fritidsdirektör

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon 0498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

1 (1)
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Serviceriktlinjer för Kultur- och fritidsförvaltningen

Inledning
Kultur- och fritidsförvaltningen har en omfattande kundkontakt som är en viktig del i en god
måluppfyllelse. Varje medarbetares agerande påverkar bilden av såväl kultur- och fritidsförvaltningen som
Region Gotland och ytterst bilden av Gotland. Alla medarbetare omfattas därför av dessa riktlinjer.
Riktlinjerna utgör en förlängning av Region Gotlands servicepolicy1 och syftar till:
god service, information och dialog med medborgarna
god tillgänglighet
effektiva arbetssätt för hög kundnöjdhet

Värdegrund
Med värdegrund menar kultur- och fritidsförvaltningen;
- grundläggande värderingar som formar en individs normer och handlingar
- kollektivets gemensamma etiska grunder
- relationer mellan människor och om hur vi behandlar varandra som barn, unga och
vuxna.

Förtroende
”Ditt förtroende är mitt ansvar”.
Vi inger förtroende genom att hjälpa kunden vid första kontakten och, i det fall vi inte kan serva kunden
direkt, ge återkoppling inom utlovad tid. Vi strävar efter att korta handläggningstiden för kunden utan att
ge avkall på kvaliteten i servicen.

Omtanke
Vi strävar efter att visa empati och aktivt sätta oss in i kollegors, medarbetares och kunders behov samt
visa respekt för varandra genom tydlighet, nyfikenhet och engagemang. Vår ambition är att hitta lösningar
som passar alla parter.

Delaktighet och kommunikation
Delaktighet för kultur- och fritidsförvaltningen innebär att vara informativ, lyssnande, närvarande och
öppen för dialog. Vi kommunicerar på många olika sätt och genom olika slags kommunikationskanaler
såsom regionens hemsida, sociala medier, personliga möten, dialogmöten, nätverk och offentliga möten.

1

Servicepolicy för Region Gotland 2013-2016, antagna av Regionfullmäktige 2013 xx xx
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Tillgänglighet…
Med begreppet tillgänglighet avser vi geografisk och socioekonomisk tillgänglighet samt tillgänglighet för
personer med funktionsnedsättning. Alla ska kunna ha kontakt, besöka och få information och
kommunicera med kultur- och fritidsförvaltningen utifrån sina förutsättningar. Vi arbetar med samtliga
våra kanaler i enlighet med regionens kanalstrategi för telefoni, e-post, e-tjänster och besöksmottagningar.
Vi talar och skriver tydligt och anpassar vårt språk efter behov och förväntningar.

… via telefoni
Strävan är att förvaltningens publika telefonnummer ska präglas av tillgänglighet. Alla telefonsamtal ska
besvaras. Som svar räknar vi personliga svar, vidarekoppling av telefon till kollega eller hänvisning
tillsammans med röstbrevlåda. Telefonsamtal besvaras med ”organisation eller funktion, och namn”. Som
huvudregel ska vi återkomma senast nästa dag vid telefonmeddelande, mobilsvar eller SMS.
Våra funktioner och verksamheter som ingår i den samordnade och integrerade kundtjänsten och som
ingår i knappvalsmenyn ska ha öppet kl. 08.00-16.00 . Under den tiden ska samtal besvaras med personligt
svar, antingen av oss på kultur- och fritidsförvaltningen eller genom Serviceförvaltningens
regionupplysning med servicegrad i nivå med regionens övriga förvaltningar.
Då knappvalsmenyn är stängd – eller då våra funktioner som ingår är stängda – får den som ringer ett
”stängt-meddelande”, det vill säga information om öppettider och hänvisning till bl.a. journummer då så
är nödvändigt.

… via e- post
Som myndighet har vi ett ansvar att skyndsamt öppna och besvara all inkommande e-post. Vid frånvaro
under en hel arbetsdag ska därför autosvar ges om detta. Vid längre frånvaro, längre än 3 dagar, ska
hänvisning göras till annan tjänsteman.
E-post som är riktad till myndighetens centrala e-postadress besvaras omgående antingen personligen av
registrator/liknande eller via autosvar: ex. ”..din ansökan har nu inkommit och kommer att handläggas av
XX”. För e-post som skickas till enskilda anställda gäller huvudregeln att e-post av karaktären frågor från
allmänhet och företag ska besvaras skyndsamt.
Vid frånvaro ansvarar normalt användaren själv för att e-post läses och besvaras, utifrån de krav som
gäller för respektive verksamhet. Som stöd finns ett antal alternativ som kan användas:
Regel med autosvar som normalt bör ange orsak till frånvaro samt hänvisning.
Regel med vidarebefordran till kollega.
Fullmakt vilket innebär att en kollega, t.ex. närmaste chef, ges rätt och ansvar att löpande
läsa och eventuellt besvara e-post.
Användaren hanterar sin e-post själv, även under frånvaron.
Valet av svar beror på verksamhetens krav, orsaken till frånvaro och på önskemål från chef och anställd.
Undantag från svarskravet på e-post görs för reklam, spampost och liknande.
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… via våra sidor på regionens webbplats
Kultur- och fritidsförvaltningens sidor på, eller via, regionens webbplats ska ge en korrekt och aktuell
information på lättbegriplig svenska. Den ska vara uppdaterad och informativ och så långt det är möjligt
kunna avhjälpa kunden i dess ärende genom direkta svar eller ärendehandläggning.

… via intranätet
Kultur- och fritidsförvaltningens intranätsidor ska ge en korrekt och aktuell information om våra
verksamheter och annan information kopplat till detta. Det ska vara sidor som är lätta att använda för
medarbetare.

… via våra e-tjänster
Våra e-tjänster ska vara lättillgängliga och syfta till att skapa möjligheter för våra målgrupper att
kommunicera med oss. Målet är att våra e-tjänster ska integreras med befintliga verksamhetssystem, något
som effektiviserar förvaltningens och regionens arbete så att bättre service kan ges till lägre kostnad.

… via personliga besök till oss
… kännetecknas av ett gott bemötande vilket betyder att vi uppträder professionellt, visar intresse för
besökarna samt är lyhörda för deras behov och önskemål.
Våra öppettider är i möjligaste mån anpassade efter medborgarens behov.

Ärende nr 13

KFN 2014 – Utkast 2013-11-07
Januari
Au 21/1

Februari
KFN 4/2

Mars
Au 18/3

April
KFN 1/4

Maj
Au 20/5

Juni
KFN 3/6

Juli
-

Årsredovisning
2013

Månadsrapport
februari

Månadsrappport
februari

Månadsrapport
april

Delårsrapport 1
Månadsrapport
april,
(maj)

-

Budget
2015

Budget
2015

Ungdomsledarpris,
RF 16/6

Augusti
-

-

September
Au 2/9
KFN 16/9
DelårsRapport 2
Månadsrapport
augusti

Oktober
Au 21/10
Månadsrapport
september

Budget
2015

-

November
KFN 4/11
Au 25/11

Kulturpriskandidater

December
KFN 9/12
Jullunch
Avtackning
av pensionärer

Internbudget
2015
Kulturpris,
RF 15/12

RsAu 14/1
Rs 24/1

RsAu 3/2,
18/2
-

-

RF 20/2

RsAu 11/3
18/3
Rs 4/3,
27/3
RF 31/3

RsAu
3/4, 15/4
Rs 22/4

RsAu 5-7, 9/5
12/5, 28/5
Rs 26/5

RsAu 5/6

-

RsAu 14/8

RsAu 4/9

Rs 19/6

-

Rs 28/8

Rs 25/9

RF 28/4

-

RF 16/6

-

-

-

RsAu 6-8, 10/10
21/10
Rs 15/10 (em val)
30/10
RF 15/10 fm
konstituerande
27/10

RsAu 11/11

RsAu 9/12

Rs 26/11

Rs 17/12

RF 28/11

RF 15/12

Ärende
nr 16
Ärende
nr
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Delegationsbeslut om stöd till kultur- och fritidsverksamhet, december 2013
Sökande
Pengar i Påse
Tindra Monsen, KFN 2013/303
Hockeyskolan SHC,
KFN 2013/316

Tryckningsbidrag
Eva Sjöstrand, KFN 2013/332

Arrangemang

Sökt summa

Beslut

Halloweendisco
Teknikrum och
träffpunkt i ishallen
Hemse

Ca 6 000 kr
10 000 kr

4 000 kr
Avslås

Poesisviten ”Kan ha
hänt”

5 000 kr

5 000 kr

Lotteritillstånd 2013
Gotlands läns Hemslöjdsförening, KFN 2013/77
FC Gute, KFN 2013/262
Remissvar
Regionalt trafikförsörjningsprogram Gotland, KFN 2013/322

Avskrivning av kundförluster 2013, KFN 2013/325
Anställningsärenden, löpnr 54-56. Utbetalningslistor, löpnr 611.

Beviljat
Beviljat

