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ÅRSBERÄTTELSE KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 2014
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
2014, under midsommarveckan, flyttade kultur- och fritidsförvaltningen från Lövsta till Visby. Flytten har medfört fler
personliga besök och minskade transporttider för både medarbetare och kunder. En ny bibliotekslag trädde i kraft vid
årsskiftet vilket innebar att alla kommuner och landsting måste anta en biblioteksplan där biblioteken ska ägna särskild
uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning, nationella minoriteter samt barn och unga. Länsteatern och
GotlandsMusiken bildade Samscen – ett embryo till en ny scenkonstorganisation, som ska underlätta samverkan och
samproduktioner. Ungdomsgården i Roma fick under sommaren utrymmas för att lämna plats åt förskoleverksamhet.
Verksamheten kunde, efter kraftiga förseningar, flytta in i nya lokaler under senare delen av hösten. 8 april togs första
spadtaget till den nya idrottshallen på Visborgsområdet.

MÅLUPPFYLLELSE UTIFRÅN NÄMNDENS STYRKORT
Brukarperspektivet

Medarbetarperspektivet

Kultur- och fritidsförvaltningens mål är att brukarna/kunderna
upplever att de får tjänster av god kvalitet, är informerade,
delaktiga och blir respektfullt bemötta. För att lyckas ska
förvaltningen vara lyhörd, flexibel, kompetent och tillgänglig
samt skapa förtroende genom positivt bemötande och öppen
dialog samt information om verksamheterna. Under hösten
genomförde kultur- och fritidsförvaltningen en brukarenkät där
verksamheterna fick blandade betyg vilket speglar de
förändringar som pågått under året men är även att betyg på
att mätmetoden måste ses över.

Förvaltningens mål är medarbetare som trivs, är engagerade,
tar ansvar och utvecklas för att möta framtidens utmaningar.
Det är därför viktigt att ledare/chefer utövar ett coachande och
ansvartagande ledarskap samt att verksamheterna har en god
psykosocial arbetsmiljö och funktionella arbetsplatser.
Medarbetarnas kompetens ska utvecklas på alla nivåer och
möjliggöra karriärutveckling.
Enligt årets medarbetarenkät har förvaltningen förbättrat sig
jämfört med föregående år och ligger nu över Regionens snitt
på tre av sex områden. En uthållighet och medveten satsning på
gränsöverskridande samarbete inom förvaltningen, chefsmöten
där ledarskapet är i fokus samt olika kompetensinsatser har
bidragit till det ökade resultatet.

Verksamhet och processer
Kultur- och fritidsförvaltningens mål är processer som ger
resultat av god kvalitet till en kostnad i nivå med jämförbara
kommuner och landsting. För att lyckas med det måste
förvaltningen ha en tydlig politisk styrning och utveckla
gränssnitt med brukaren/kunden i centrum. Förvaltningen ska
även leverera beslutsunderlag av hög kvalitet vilket mäts i en
enkät där politiker och tjänstemän svarar. I år visar resultatet en
förbättring jämfört med föregående år.
Gotland står sig mycket väl nationellt sett gällande bibliotek
och Kultursamverksamverkansmodellen. Gotland ligger i topp i
jämförelse med riket avseende teater-, dans-, musik- och
museiverksamhet.
Antalet deltagare i ungdomsverksamhet och antalet bokade
timmar i sporthallarna är ungefär som föregående år medan
uthyrningen av utomhusanläggningarna ökat med 11 %
eftersom Gutavallens löparbanor varit bokningsbara efter
renoveringen.
Badbesöken har minskat något jämfört med föregående år
vilket beror på renoveringen av Hemsebadet samt det soliga
vädret under sommarmånaderna.

Ekonomiperspektivet
Målet för förvaltningen är att ekonomin är uthållig och i balans
ur ett generationsperspektiv vilket kräver en god ekonomisk
hushållning, realistiska verksamhetsmål samt en effektiv
användning av tillgängliga anslag. Vidare krävs ett kreativt
ekonomiskt tänkande samt strategisk planering av investeringar
för att uppnå målet. Kultur- och fritidsförvaltningens resultat
visar fortsatt balans mellan verksamhet och budget. Ett
överskott på 54 tkr visar att förvaltningen nyttjat budgeterade
medel fullt ut utan att riskera underskott.

Samhällsperspektivet
Gotland ska utvecklas i linje med visionsmålen och ha ett starkt
varumärke. Att stärka medborgarnas möjlighet till dialog och
inflytande är viktigt för att lyckas med detta mål. Genom att
erbjuda medborgarna platser för möten bidrar verksamheterna
till att bibehålla en stark demokratisk struktur i samhället.
Verksamheterna erbjuder ett rikt utbud av aktiviteter som
främjar hälsa och förebygger ohälsa.
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UTVECKLING PÅ SIKT
Gotland står inför nya utmaningar bland annat då ön är värd för Island Games 2017, genom tillkomsten av en ny
kryssningskaj och satsningen på att bli årets tillväxtkommun 2018. Därför behöver Gotland flera besöksanledningar. Ett
kulturhus med plats för scenkonst, bildkonst och annan kulturell verksamhet är av vikt för att åstadkomma ett kreativt och
innovativt levnads- och besöksklimat. Förvaltningen medverkar redan nu i ett antal utvecklingsprojekt med aktörer och
intressenter såsom universitetet, folkhögskolan, statliga myndigheter, föreningar, företagare och har tagit aktiv del i
planeringen av nya kulturevenemang, som till exempel Crime Time Gotland och Gotland Art Week.
En annan utmaning är att möta det behov av fritidssysselsättning de personer med utländsk bakgrund har som förväntas
komma till ön redan under 2015. Att få möjlighet att vara del av en samhörighet genom ett gemensamt intresse är en viktig
del i integrationsarbetet. Förvaltningen kan inom alla sina områden arbeta med integration på ett kravlöst och lustfyllt sätt
där individernas erfarenheter kan berika samhället.
I dagsläget stödjer förvaltningen föreningsanknuten verksamhet. Folkhälsoarbete mot den enskilde motionären finns idag
inte inom ramen för bestämmelserna varför dessa behöver ses över. Utveckling och digitalisering av stöd- och bidragsfrågor
samt lokalbokning kommer att öka tillgängligheten för brukaren.

____________________

____________________

Janica Sörestedt (S)
ordförande i kultur- och fritidsnämnden

Maria Modig
kultur- och fritidsdirektör
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KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGENS FÖRDJUPADE REDOVISNING
BRUKARPERSPEKTIVET
Målet för brukarperspektivet är att ”brukarna/kunderna upplever att de får tjänster av god kvalitet, är
informerade, delaktiga och respektfullt bemötta” (Kultur- och fritidsnämndens styrkort 2011-2015). Målet följs i
första hand upp genom förvaltningens gemensamma brukarundersökning där värdena 1-3 anses som klart
negativa, 4-7 neutrala och 8-10 klart positiva. I förekommande fall redovisas även andra brukarundersökningar.
Av brukarundersökningen 2014 kan utläsas endast smärre förändringar i resultatet jämfört med 2013 inom alla
verksamheter utom hos baden. Det sämre resultatet hos baden beror antagligen på en låg svarsfrekvens, vilket
kan härledas till att baden bytt mätmetod. Nämnas bör även att Hemsebadets ombyggnation inte blivit klar
som planerat vilket inneburit att alla delar av badhuset inte varit tillgängliga. Vidare kan nämnas att
öppettiderna för motionssim i Visby minskade något till förmån för föreningsverksamhet.
Tabell 1 Brukarnas upplevelser

Frågeområde
Brukare/Kunder upplever att
de får tjänster av god kvalitet
Brukarna/kunderna upplever
att de har tillgång till
information
Brukarna/kunderna upplever
att de är respektfullt bemötta
Brukarna/kunderna upplever
att de är delaktiga
Brukarna/kunderna upplever
att tjänsterna är tillgängliga

Bibliotek
2014
2013
9
8,48

Bad
2014
2013
6,5
8,3

Ungdomsgårdar
2014
2013
8,67
8,74

Föreningar
2014
2013
6,7
6,34

7,85

7,9

-

7,98

8,16

8,34

6,38

6,22

9,27

9,02

8,63

9,44

9,04

9,04

7,91

7,46

6,63

6,79

3,4

6,04

8,08

7,97

5,3

5,37

8,75

8,74

6,34

8,52

8,23

8,28

6,48

6,1
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BIBLIOTEK
Brukarundersökningen som genomfördes på
biblioteken fick en ovanligt låg svarsfrekvens.
Totalt svarade endast 57 personer, varav 40
kvinnor (70,2%), 16 män (28,1%) och 1 hen (1,8%).
En förklaring till den låga svarsfrekvensen kan vara
att den i år endast presenterades helt digitalt via
våra hemsidor, facebooksidor samt nyhetsbrev.
Den största gruppen av de svarande, 35,1%, är i
åldern 40-59 år. Den näst största gruppen, 26,3%,
är i åldern 60-75 år. Biblioteken saknar svar från de
under fyrtio vilket kan bero på att yngre inte tar sig
tid för att svara på nätundersökningar. Att andelen
kvinnliga svarande är mer än dubbelt så många
som manliga kan förklaras att det oftast är
kvinnorna som utför lån samt omlån. Det är
således de som använder sig av bibliotekets
datorer, informationsdiskar samt hemsidor i allt
högre utsträckning än män.
Värdena för biblioteken visar generellt att brukarna
är nöjdare i år än förra året, svaren visar att
brukarna är mycket nöjda med bibliotekens
verksamhet. Almedalsbibliotekets värden har höjts,
det beror främst på att det under året gjorts flera

åtgärder för att förbättra den dåliga ljudmiljö som
funnits.
Det värde som höjts mest är på frågan om de
upplever att de har möjlighet att ta del av
verksamheten ur ett jämställdhetsperspektiv.
Däremot måste biblioteken jobba vidare på sin
informations- och marknadsföringsstrategi samt
göra brukarna mer delaktiga, dessa värden har
sjunkit något sedan förra året. En jämförelse visar:
Tabell 2 Brukarnas upplevelser
Frågeområde

2013

2012

Brukarna/kunderna upplever att
de får tjänster av god kvalitet

9,0

2014

8,48

8,9

Brukarna/kunderna upplever att
de har tillgång till information

7,85

7,9

8,2

Brukarna/kunderna upplever att
de är delaktiga

6,63

6,79

7,2

Brukarna/kunderna upplever att
de är respektfullt bemötta

9,27

9,02

8,9

Brukarna/kunderna upplever att
tjänsterna är tillgängliga

8,75

8,44

7,95

Brukarna/kunderna upplever att
de har möjlighet att ta del av
verksamheten. ( jämställdhet)

9,47

8,89

9,5

KULTUR OCH UNGDOM
KULTURSAMVERKANSMODELLEN
Under 2014 bjöds sex kulturinstitutioner in till att svara på
brukarundersökningen, av dessa var det fyra som svarade.
Sammanfattningsvis fick kultur- och fritidsförvaltningen
8,3 i medelvärde avseende tjänstekvalitet, vilket är klart
positivt enligt regionens bedömning, då medelvärdet
2013 var 6,3. En förklaring till värdet 2013 kan vara att
kultursamverkansmodellen, som infördes 2011,
fortfarande ej hittat sina former strukturellt och
administrativt. Allteftersom modellen hittat sina former
höjs medelvärdet, vilket är en sannolik förklaring till
ökningen i 2014 års siffror.

Tabell 3 Brukarnas upplevelser
Frågeområde

2014

2013

Brukarna/kunderna upplever att
de är nöjda med personalens
bemötande

9,0

7,3

Brukarna/kunderna upplever att
de har tillgång till information

7,8

5

Brukarna/kunderna upplever att
de är delaktiga

8,50

6,33

Brukarna/kunderna upplever att
Kultur- och fritidsförvaltningens
handläggare är tillgängliga

8,0

6,67
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UNGDOM
Brukarundersökningen som genomfördes på Ungdomsgårdarna och Fenix Ungkulturhus hade färre svarande
detta år jämfört med 2013. Totalt svarade 131 personer, varav 48 tjejer (37%), 73 killar (56%) och 10 hen (8%).
Från detta låga antal vill avdelningen vara försiktig att göra alltför långtgående analyser.
Tabell 4 Brukarnas upplevelser
Frågeområde

2014

2013

2012

Brukarna/kunderna upplever att
de får tjänster av god kvalitet

8,67

8,74

8,1

Brukarna/kunderna upplever att
de har tillgång till information

8,16

8,34

7,68

Brukarna/kunderna upplever att
de är delaktiga

8,08

7,97

7,99

Brukarna/kunderna upplever att
de är respektfullt bemötta

9,04

9,04

8,5

Brukarna/kunderna upplever att
tjänsterna är tillgängliga

8,23

8,28

8,04

Brukarna/kunderna upplever att
de har möjlighet att ta del av
verksamheten (jämställdhet)

8,45

8,64

9,0

Det låga antalet svarande jämfört med året innan,
beror bland annat på att nätverket till datorerna
fungerade dåligt eller inte alls, bland annat på
Fårösund, Lärbro och Roma.
Glädjande är att besökarna upplever att
verksamheten och dess omgivning är en trygg
plats att vara på, både i Visby och på landsbygden,
och att besökarna upplever verksamheten jämlik
(8,45). Ungdomarna har synpunkter på att
öppettiderna inte motsvarar deras förväntningar,
nöjdhetsfaktorn 7,88. En större tillgång till
verksamheten efterfrågas vilket är positivt.

Värdena visar generellt att brukarna är nöjda med verksamheten, inga större förändringar mot föregående år.
Killarna är något mer nöjda än tjejerna på flera områden. Avdelningen kommer under nästkommande år att
undersöka hur stor andel av öns ungdomar som besöker ungdomsgårdarna och hur verksamheten bättre kan
nå dem som inte gör det.

FRITID
BAD
För första gången genomfördes brukarundersökningen
för baden helt på digital väg. Tyvärr blev
svarsfrekvensen låg, endast 17 svar.
Resultatet av undersökningen visar en klar försämring
på flera områden mot föregående år utom en, att
brukarna känner sig respektfullt bemötta. För
Hemsebadets del kan det svaga resultatet bero på
renovering som inte blev klar som planerat utan först i
slutet av höstterminen. Även personalsituationen har
påverkat resultatet då det periodvis under året varit ont
om personal, vilket medfört att vissa tider för
motionssimning har minskat.
För Solbergabadets del gäller klagomålen främst
öppettider för motionssim då dessa minskat något till
förmån för föreningsbad.

Tabell 5 Brukarnas upplevelser
Frågeområde

2014

2013

2012

Brukarna/kunderna upplever
att de får tjänster av god
kvalitet

6,5

8,3

8,18

Brukarna/kunderna upplever
att de har tillgång till
information

-

7,98

6,98

Brukarna/kunderna upplever
att de är delaktiga

3,4

6,04

6,2

Brukarna/kunderna upplever
att de är respektfullt bemötta

8,63

9,44

8,1

Brukarna/kunderna upplever
att tjänsterna är tillgängliga

6,34

8,52

7,89

Brukarna/kunderna upplever
att de har möjlighet att ta del
av verksamheten
(jämställdhet)

7,27

8,56

8,8
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FÖRENINGSSTÖD OCH ANLÄGGNING
De föreningar som fått stöd av förvaltningen verkar inom
områdena barnverksamhet, funktionshindrade, hobby,
idrott, nykterhet, pensionär, religiösa, samlingslokaler,
studieförbund (inkl SISU), politiska, djur- och natur samt
kulturföreningar.
Från 2013 ses en svag ökning på alla frågeområden i
brukarundersökningen utom frågan om delaktighet som är
ungefär samma som 2013, se tabell nedan. Avdelningen
får 6,7 i kundnöjdhet vilket är något högre än föregående
år. Liksom 2013 påpekar ett flertal föreningar skicket på
idrottsanläggningarna, slitet, duschar som inte fungerar
och bristande städning, vilket håller nere siffran för trivsel
och skötsel.
Den svaga höjningen av siffrorna skulle kunna bero på att
tillgängligheten på fritidsavdelningen tydligt har ökat
under året, bland annat genom flytten till Visby samt att
vakanta tjänster tillsatts.

Tabell 6 Brukarnas upplevelser
Frågeområde

2013

2012

Brukarna/kunderna
upplever att de får tjänster
av god kvalitet

6,7

2014

6,34

7,38

Brukarna/kunderna
upplever att de har tillgång
till information

6,38

6,22

6,33

Brukarna/kunderna
upplever att de är delaktiga

5,3

5,37

5,8

Brukarna/kunderna
upplever att de är
respektfullt bemötta

7,91

7,46

7,2

Brukarna/kunderna
upplever att tjänsterna är
tillgängliga

6,48

6,1

7,84

Brukarna/föreningarna
upplever
anläggningarna/lokalerna
som trivsamma

6,4

6,04

7,52
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VERKSAMHET OCH PROCESSER
Målet för processperspektivet är att nämndens ”processer ger resultat av god kvalitet till kostnader i nivå med
jämförbara kommuner och landsting” (Kultur- och fritidsnämndens styrkort 2011-2015).

POLITISK PÅVERKAN
För att uppnå målet i processperspektivet har det i
styrkortet tagits fram ett antal framgångsfaktorer,
”vad vi behöver vara bra på, vad vi inte får
misslyckas med”. En av dessa faktorer är att ha
tydlig politisk styrning av verksamheterna. Detta
följs upp genom en årlig enkätundersökning som
vänder sig till nämndens politiker och
förvaltningens chefer. Årets undersökning
besvarades av nio politiker (sex sittande i majoritet
och tre i opposition) och åtta chefer vilket är sämre
svarsfrekvens än föregående år då antalet
svarande politiker var 14 stycken.
88% av de svarande ansåg att nämndens politiska
beslut är kända av förvaltningens chefer vilket är
en ökning jämfört med föregående år då endast
66% var av den uppfattningen.

87% av cheferna svarade att besluten är kända hos
medarbetarna. Hos politikerna är uppfattningen
att 67% av deras beslut stannar på chefsnivå och
endast 33% når till medarbetarna.
62,5% av de svarande politikerna tycker att de
underlag som förvaltningens tjänstemän levererar
till nämnden håller hög kvalitet vilket är en ökning
mot föregående år (50%).
75% av politikerna svarar att nämnden är insatt i
förvaltningens arbete. Fritidspolitiker har en
begränsad möjlighet att involvera sig i
tjänstemannaorganisationen och arbetet grundar
sig på ett ömsesidigt förtroende mellan nämnden
och förvaltningen.

Tabell 7 Politisk styrning
Ja
Upplever du att politiska beslut är kända
hos chefer i förv.?
Upplever du att de politiska besluten är
kända av medarbetarna?
Upplever du att tjänstemännens underlag
håller hög kvalitet?
Upplever du att nämnden är insatt i
förvaltningens arbete?

Nej
2013

Ingen uppfattning
2014
2013
11,8%
33,3

2014
88,2%

2013
66,7%

2014

87,5%

37,5%

12,5%

67,5%

62,5%

50%

25%

40%

12,5%

10%

75%

55,6%

12,5%

22,2%

12,5%

22,2%

BIBLIOTEK
Biblioteken visar ingen större skillnad i antal
utlånade media från förra året. Den lilla skillnaden
som ändå finns beror till största del på en
förflyttning i utlåning från fysiska lån till digitala
lån. Minskningen i barnbokslån kan bero på att alla
skolor nu enligt lag måste ha ett skolbibliotek och
att detta lett till en kvalitetshöjning av
skolbiblioteken. Exempelvis skolbiblioteket på
Högbyskolan i Hemse leasar personal från
folkbiblioteken.
2013 begränsades den digitala utlåningen till 300
nedladdningar per månad. 2014 höjdes gränsen till
620 nedladdningar per månad. Orsaken till

begränsningen är att biblioteken får betala en
kostnad per digitalt utlån till förlagen på 20 kr per
bok och utlån. Begränsningar i digitala utlån finns
även på landets övriga bibliotek och en central
diskussion om kostnaden pågår mellan biblioteken
och förlagen.
Antalet fysiska besök har ökat på de gotländska
biblioteken under året om man jämför med förra
året. Detta kan vara ett resultat av
programverksamheten som ständigt utökas och
förbättras.
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Biblioteken på Gotland har i stort sett samma
öppettider som under 2013. Almedalsbibliotekets
utökning under 2013 med 2 timmar på
måndagskvällar har slagit väl ut och fler hittar dit
efter klockan 19.00. Almedalsbiblioteket är
fortfarande tillgängligt 20,5 timmar för besökare
utöver kl. 8-17 på vardagar.
Almedalsbiblioteket samt Roma bibliotek har
sedan tidigare självservice. I år gjordes även en
satsning på självservice genom att
Gråbobiblioteket samt biblioteken i Slite och
Hemse fick självbetjäningsautomater.
Inköpshanteringen har effektiviserats genom att
elektroniska böcker jämställs med fysiska böcker
vilket medfört att risken för dubbelköp minimerats.

Hela medieplaneringen har fått en översyn, bland
annat har flytande bestånd på vissa medier införts,
vilket bidragit till minskade kostnader.
Program och kringverksamheter har idag en större
betydelse för det fysiska besöket på biblioteket
vilket medfört att kostnaden per besökare minskat.
Biblioteket har en strävan att vara samhällets
vardagsrum, vilket ställer krav på ökat
öppethållande och möjlighet att upprätthålla goda
förutsättningar för medborgare att träffas fysiskt
som ett komplement till medborgarnas ökade
sociala aktiviteter på internet. Tendensen är fler
deltagare per program, större konsumtion av
media på plats i biblioteken och större nyttjande av
grupprum.
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KULTUR OCH UNGDOM
KULTURSAMVERKANSMODELLEN
1

Från den nationella redovisningen av
kultursamverkansmodellen kan utläsas att Gotland
toppar statistiken både vad gäller antal teater-,
konsert- och museibesök per tusen invånare. Även
när det gäller besök på dansföreställningar ligger
Gotland i topp, vilket går att härleda till den
välbesökta föreställningen Dancing on the ringmur
som genomfördes för andra året i Östergravar.
Museets höga siffror kan härledas till stor del av
turism. Den höga besökssiffran inom alla
verksamheter kan förklaras av att det är
förhållandevis få som är skrivna på Gotland jämfört
med de som bor eller vistas här året runt.

och landsting, tagit fram handlingsplaner för
tillgänglighet.
Inom barnkulturverksamheten har totalt nio
produktioner av olika slag presenterats för skolans
elever i olika årskullar, huvudsakligen som
skolföreställningar, samt åtta produktioner som
offentliga föreställningar. Antalet barn och unga
som bevistat/tagit del av dessa produktioner var
4 520 st. Avdelningen samarbetar även med barnoch utbildningsnämnden i projektet Skapande
skola, där ca 20 insatser årligen genomförs och
berör dryga 3 200 elever i åldrarna 6-15 år.

Tabell 8 Antal besök per tusen invånare per
verksamhet 2013
Teater Dans Musik
Gotland
Högsta värde
nationellt
Nationellt snitt
Lägsta värde
nationellt

248

Museum

58

446,3

4 054,9

248

58

504,8

4 054,9

102,6

23,3

215,9

683,8

35,9

0,3

7,1

142,8

Tabell 9 Antal besök per tusen invånare 0-18 år per
verksamhet 2013
Gotland
Högsta värde
nationellt
Nationellt snitt
Lägsta värde
nationellt

Teater Dans

Musik Museum

535,3

228,9

661,4

5 721,8

585,2

228,9

922,5

5 721,8

194

64,7

335,1

796

70,8

0

0,1

0

Vad gäller könsfördelningen av årsarbetskrafter
totalt inom kultursamverkansmodellen ligger
Gotland på 44% kvinnor och 56% män, vilket kan
jämföras med riksgenomsnittet 54% kvinnor och
46% män. Majoriteten av landets regioner har
övergripande strategiskt arbete för att öka
jämställdheten, något som Gotland saknar.
Verksamheterna inom samverkansmodellen på
Gotland har, liksom majoriteten av övriga regioner

1

Kultursamverkansmodellens uppföljning sammanställs
under våren varför den släpar ett år jämfört med
primärkommunal verksamhet
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KOMMUNAL KULTURVERKSAMHET
Kulturavdelningen samlar in och sammanställer
årligen kulturhändelser för barn och unga från
arrangörer inom regionen och från
kulturinstitutioner, studieförbund och
kulturföreningar. Föregående års sammanställning
visar ett mycket stort utbud av föreställningar och
kulturprojekt. Inom områdena musik, dans, teater,
litteratur, konst, film, hantverk, kulturarv och
multikultur erbjöds 2013 inte mindre än 2 287 olika
kulturhändelser för barn och unga vilka räknade
samman totalt 100 770 besök.
Under 2014 ansökte 47 kulturorganisationer om
7,1 mkr i verksamhetsstöd varav 5,2 mkr kunde
beviljas. Av dessa utgör 1 920 tkr stöd till ideella
kulturföreningar och 3 280 tkr stöd till fem
institutioner i form av tre internationella
konstnärsresidens och konst- och
tonsättarskolorna. Projekt- och arrangörsstöd
söktes av 60 organisationer med en total
söksumma om 1,8 mkr. Hälften av dessa avslogs
och de resterande 30 beviljades stöd med totalt
347 tkr.
Tabell 10 Kulturstöd
Stödform
Ansökningar
antal (st)
Projekt och
arrangemangsstöd
Verksamhetsstöd

Ansökt belopp
(tkr)

Beviljat
belopp (tkr)

2014
60

2013
67

2014
1,800

2013
1,930

2014
347

2013
56

47

42

7,100

6,940

5,270

5,200

Avdelningen ansvarar för den konstnärliga
gestaltning som blir resultatet av det så kallade 1 %
-målet vid ny och ombyggnad av regionens
fastigheter. Under 2014 har detta huvudsakligen
innefattat två större konstprojekt, den nya
Sporthallen och renoveringen av Wisbygymnasiet.
Film på Gotland har, trots flyttbestyr, haft en
dynamisk och omfattande verksamhet under året.
Totalt har produktionsstöd om 110 000 kr beviljats
samt teknikstöd till 29 filmare fördelat på 35
tillfällen. Tiotalet filmvisningar har arrangerats med
totalt ca 650 besökare. Samarbetet med Gotlands
folkhögskolas filmutbildningar och tillgång till
filmstudion i Fårösund samt ett utvecklat
samarbete med Bergmancenter, som från och med
2015 får ett verksamhetsstöd från Regionen och en
ny verksamhetsledare, torde ge möjligheter till en
positiv utveckling.
Filmverksamheten för barn och unga i form av
workshops, tävlingar, läger, talangdagar och
seminarier har varit omfattande under hela året.

De ansökta totalbeloppen, som dessutom ökat
under senare år, pekar på ett behov av kulturstöd
som överskrider budgeterade resurser.

UNGDOM
Det huvudsakliga arbetet sker via trettiotalet
utbildade fritidsledare på åtta ungdomsgårdar
geografiskt väl spridda över ön och ett
ungdomskulturhus för äldre ungdomar och unga
vuxna i Visby.
Under de senaste åren har ungdomar bosatta på
ön i ungdomsgårdarnas primära målgrupp 13-16 år
(åk 7-9) minskat och därmed också antalet
gårdsbesökare. Avdelningen kommer därför att se
över verksamheterna på landsbygden och söka

anpassa dem till målgruppens storlek och behov
samt undersöka vad anledningen är att ungdomar
inte besöker ungdomsgårdarna.
Antalet ungdomar i målgruppen 13-19 år som är
bosatta på ön uppgår till ca 4 300, ungefär lika
många i åldersgrupperna 13-16 år som 17-19 år.
Deras mantalsadresser är spridda över ön och
ungefär hälften bor i Visby. Av ungdomarna i den
primära målgruppen som bor på landsbygden bor
flertalet på södra Gotland, endast ca 300
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ungdomar i åldern 13-16 bor på norra Gotland, och
många av dessa går i skola i Visby. Av den totala
andelen besök sker ca 60% i Visby och ca 40% på
övriga Gotland.
Ett problem för ungdomar på landsbygden är den
bristfälliga kollektivtrafiken. Här har dock
avdelningen erbjudits att medverka i ett
regionövergripande förändringsarbete som utgår
från ett beslut att förbättra kollektivtrafiken med
en målsättning att fördubbla antalet resenärer.
Genom anpassning av turtäthet och linjedragningar
bedöms detta kunna gynna ungdomars möjligheter
att besöka såväl ungdomsgårdar som andra
fritidsaktiviteter.
Tabell 11 Ungdomsverksamheten i siffror
Nyckeltal
Totalt antal besök öppen verksamhet
Totalt antal deltagare, öppen och annan verksamhet
Andel flickor i % -öppen och annan verksamhet
Andel pojkar i % -öppen och annan verksamhet
Andel hen i % öppen och annan verksamhet
Antal öppna timmar under normal vecka, endast
tider för åldern 13 - 19, ledare på plats
Antal öppna timmar i genomsnitt per ungdomsgård
Antal öppna timmar i veckan på ungdomsgård/1000
inv. i åldern 13 - 19 år
Nettokostnaden per öppen timme*
Nettokostnaden per invånare i åldern 13-19 år*
(antal inv 13-19 år=4 316)

Nedan redovisas antal besökare i verksamheten
och antalet öppethållandetimmar samt ett antal
verksamhetsmått baserat på dessa siffror.

2014
28 043
33 071
42%
57%
1%
155

2013
29 461
38 209
41%
58%
1%
155

2012
i.u.
40 568
44%
56%
i.u.
140

Riket (Nacka-nätverket)

17,3
36,1

17,3
36,1

i.u.
38

24
28

153

2 238 kr

2 278 kr

i.u.

2 091

3 770 kr

3 832 kr

i.u.

2 418

2

Vid jämförelse med Nackanätverket ligger de
gotländska gårdarna med 155 öppettimmar/vecka
helt i nivå med övriga kommuner i nätverket.
Gotlands ungdomsgårdar har fler öppna timmar
per 1 000 invånare i åldern 13-19 än genomsnittet i
Nackanätverket. Nettokostnaden per öppen timme
och nettokostnaden per invånare i åldern 13-19 år
(*) är inte direkt jämförbar med genomsnittet i
Nackanätverket på grund av att kommunerna
räknat fram kostnaden på olika sätt. Vid nästa
mätning 2015 kommer kommunerna att mäta på
samma sätt. Lärbro Träffpunkt öppnade i februari
2014 och är den ungdomsverksamhet på norra
Gotland som har haft flest besökare.
Fårösunds ungdomsgårds flytt till Kustateljen och
med en bredare och kulturellt inriktad verksamhet
2

Besöksantalet på respektive enhet är ungefär
detsamma som föregående år. Statistiken visar
dock att det totala antalet besök sjunkit jämfört
med föregående år, vilket förklaras av att Roma
ungdomsgård inte haft någon verksamhetslokal
under hösten. De två verksamheterna i Visby har
fler besökare än de sex gårdarna på landsbygden
tillsammans.

Nackanätverket är en samverkan mellan kommunerna Nacka,
Tyresö, Haninge, Jönköping, Mjölby och Gotland för
verksamhetsutveckling och kvalitetsmätning av
ungdomsgårdsverksamhet och som vart tredje år gör
gemensamma kvalitets- och nyckeltalsmätningar.

i samverkan med Film på Gotland och
folkhögskolan i Fårösund ger en god potential för
en spännande verksamhetsutveckling under de
kommande åren. Ungdomsgårdarna i Slite och
Fårösund redovisar en nedåtgående besökstrend,
även om siffrorna för Fårösund har ökat under
hösten efter flyttning till nya lokaler. Avdelningen
bedömer att orsaken till stor del kan vara att
antalet ungdomar som går i skolan i Visby har ökat,
vilket innebär nya rörelsemönster hos
ungdomsgruppen.
Könsfördelningen på Ungkulturhuset Fenix har
utjämnats. Verksamheten som tidigare haft en
övervikt av manliga besökare, på grund av stort
intresse för musik, ser nu ett ökat antal kvinnliga
besökare. Främst är det inom dansverksamheten
som ökningen skett. På ungdomsgården Puma
aktiverar sig många ensamkommande flyktingbarn
regelbundet i idrottshallen. Merparten av de
ensamkommande barnen är killar.
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FRITID
Fritidsavdelningen omfattar anläggningsenheten, badenheten samt föreningsservice. Fritidsavdelningen ger
stöd och bidrag inom fritidsområdet genom kontantbidrag och subventionerade priser på anläggningar och
annat. Via bokningen bokas anläggningar, lokaler och logi. Avdelningen hyr även ut vantoslamtoaletter,
startklockor och liknande till föreningarnas arrangemang.

FÖRENINGSSERVICE
Bokning
Arbetet med att förbättra och underlätta
bokningar i anläggningarna pågår, bland annat
genom dialog med hyresvärd då förvaltningen
behöver information om renoveringar och andra
störningar i god tid för att ge god service till
brukaren.
Uppföljningen av samtalsstatistiken som utförs
centralt av regionens kundtjänst har genomförts på
samma sätt som föregående år. Mätningar har
utförts kl. 08:00-16:00 varje dag, medan
bokningens telefontider är kl. 09:00-11:30.
Svarsfrekvensen för 2014 blev 40% vilket är en
försämring mot föregående år. Trolig orsak till
försämringen är att skolorna numera bokar sina
badtider via bokningen. På grund av ny rutin har
tiderna för varje enskilt samtal fördubblats vilket
gett upptagetton åt brukaren.
Förvaltningen håller på att se över möjligheterna
att i framtiden förlänga telefontiderna för att bli
mer tillgänglig för brukaren. Rutiner och de digitala
verktygen ses över för att matcha behoven.
Brukaren bör exempelvis kunna utföra fler tjänster
själv, via nätet eller applikation på telefonen.

arrangemang av större karaktär. Antalet gästnätter
står i direkt relation till antalet och storleken på
evenemanget. Den huvudsakliga uthyrningen är
mellan v 25-32 med den absoluta toppen v 27,
Almedalsveckan. Uthyrningen har varit ungefär
densamma som tidigare år. För föreningar är
antalet tillgängliga gästnätter viktiga ur många
aspekter. Antalet tillgängliga gästnätter
överträffade efterfrågan även 2014.
Föreningsbidrag
2014 var fördelningen mellan tjejer och killar som
4
får Lok-stöd 46% respektive 54%. Antalet sökande
föreningar och de summor som gått ut i
aktivitetsbidrag och andra stöd ser ungefär ut som
tidigare år. Tendensen verkar likt övriga landet gå
mot färre sammankomster men större grupper.
Vad gäller antalet inrapporterade sammankomster
för pensionärer är tendensen att de minskar något.
Noterbart är det ökade behovet av stöd hos de
sociala föreningarna. Ansökta medel uppgår till 1,6
mkr mot 480 tkr att fördela enligt budget.
Förvaltningen tog över uppgiften från
socialförvaltningen för ett antal år sedan eftersom
Regionens stöd till föreningar sker här.

Uthyrning
Underhållet av Säveskolans aula har varit eftersatt
en längre tid. I väntan på renovering har
hyreskostnaden för att ha föreställning sänkts till
halva priset.
Den totala uthyrningen är ungefär som den brukar.
Skillnaderna är att Medeltidsveckan hyrt mindre
och GGN har hyrt mer. GGN har utvecklats till två
helger med fler evenemang.
Logi
3
Uthyrning av gästnätter görs i samband med
idrottsevenemang, festivaler och andra
3

4

lokalt kommunalt aktivitetsstöd

sovplats i skolsal, en person, en natt
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ANLÄGGNINGSENHETEN
Förvaltningen hyr skolornas sporthallar för att hyra
ut dem till föreningslivet. Uthyrning är möjlig
vardag kl 17-23 samt helger. Det nuvarande
öppnings- och stängningssystemet med kort
fungerar mindre bra och är den största källan till
klagomål. Andra synpunkter från föreningarna
handlar om städning. Föreningar med specifika
behov såsom gymnastik med flera önskar egen
anläggning. Det är tungt att ta fram och bort all
materiel som krävs för sporten, vilket är en
förutsättning i befintlig anläggning som är
gymnastiksal för skolan dagtid. Förvaltningen
arbetar med att förbättra tillgängligheten till
lokalerna.
Antalet bokade timmar i sporthallar är nästan på
timmen samma som 2013 och antalet timmar på
utomhusanläggningar har ökat med ca 11 %.
Tillgängligheten på Gutavallen har ökat i år för
friidrotten då anläggningen, efter renovering av
löparbanorna, åter kan användas av både skolor
och föreningar. Då Gutavallens fotbollsplan
oförutsett ännu inte är klar, har den inte kunnat
användas av fotbollen under säsongen. Våren var
tidig och varm vilket syns på siffrorna på
konstgräsplanerna som ökade främst i maj.
Oklarheter kring IK Graips framtid medförde att
isen lades på först 20 december.
BADENHETEN
Solbergabadet har flest tillgängliga timmar för
föreningsliv. Under året har en utökning skett som
motsvarar föreningslivets behov och önskemål.
Hemsebadet har flest öppentimmar för
allmänheten och Romabadet har flest
öppentimmar för skolorna. Den tid som KFF köper
av Kustparksbadet avser tid för allmänheten.
Kustparksbadet har med 4 timmar lägst antal
öppentimmar per vecka utöver tiden 08-17 på
vardagar.

Under juni när vädret var kallt kom många
badande gäster medan rekordvärmen i juli och
augusti gjorde baden tomma. Baden hade höga
besökssiffror under höstlovsveckorna (Gotland och
Stockholm), eventuellt bidrog inköp av ny del till
hinderbanan till det ökade antalet gäster.
Enheten har fortsatt hög ambition och prioritering
gällande simundervisning för skolbarn.
Sommarkurserna är till antal lika många som
föregående år samt med lika stort antal
medverkande. Undantaget är Hemsebadet där
simundervisning i grupp minskat något, efterfrågan
på privatundervisning har dock ökat.
Öppettider för allmänbad varierar mellan
simhallarna och en djupare analys behöver göras
med avseende på öppettider i förhållande till
kundnöjdhet. Under året har öppettiderna
förtydligats på hemsidan bland annat genom att
förklara varför det är stängt för allmänheten vissa
tider, tider då det är uthyrt till
föreningsverksamhet eller skolbad. Simhallarna är
små med få antal banor vilket gör det svårt att
bedriva olika verksamheter parallellt. Badenheten
arbetar med att se över både öppettider och
bemanning för att öka tillgängligheten men
upplever svårigheter med att både prioritera barnoch ungdomsverksamhet samt verka för en ökad
folkhälsa, det vill säga öppethållandet för
allmänhet och motionssim.

Antal badbesök har minskat från 2013. Det beror
till viss del på renoveringen av Hemsebadets
rehab- och barnbassänger, som blev klara först
under senare delen av hösten. Antalet badande i
simhallarna beror i hög utsträckning på vädret.
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MEDARBETARPERSPEKTIVET
Målet för medarbetarperspektivet är att
”medarbetare/ledare trivs, är engagerade, tar
ansvar och utvecklas för att möta framtidens
utmaningar” (Kultur- och fritidsnämndens styrkort
2011-2015). Målet mäts i huvudsak genom
Region Gotlands medarbetarenkät. Ett
svarsresultat mellan 1-2,99 anses som klart
negativa, 3-3,99 neutrala och 4-5 klart
positiva.

Tabell 12. Resultat medarbetarenkäten kultur- och fritidsförvaltningen
(KFF) i jämförelse med Region Gotland (RG)
Frågeområde
2014
2013
2012
KFF
RG
KFF
KFF
Medarbetarskap
4,10
4,03
4,05
3,99
Ledarskap
4,06
4,00
3,91
3,80
Utveckling
3,53
3,71
3,50
3,43
Arbetsförutsättningar
3,87
3,89
3,89
3,85
Brukare/kund
Arbetsmiljö

4,77
3,81

4,73
3,84

4,76
3,85

4,70
3,76

Förvaltningens uthållighet gällande medarbetar- och ledarskap har gett resultat och för tredje året i rad
förbättras medarbetarenkäten.

BIBLIOTEK
Bland medarbetarna på biblioteken har aktiva och
kontinuerliga informations- och
erfarenhetsutbyten genomförts för att stärka
sammanhållningen och möjliggöra delaktighet.
Inom biblioteksorganisationen arbetar

medarbetarna i olika tvärgrupper, t.ex. barn/ung,
skönlitteratur eller särskild service. Detta skapar
forum för personalen att få in- och utblickar över
öns olika bibliotek och personal som i sin tur leder
till utveckling av verksamheten.

KOMPETENSUTVECKLING
Biblioteken på Gotland har haft ett flertal
internutbildningar under året bland annat kring
systematiskt arbetsmiljöarbete, mångspråk,
källkritik samt bemötande. Därtill har avdelningen

ägnat en heldag med fokus på stresshantering,
sömn, hälsa och välbefinnande. Personalen har
också själva hållit eller deltagit i en mängd kurser,
seminarier och mässor.

MEDARBETARENKÄTEN
Medarbetarenkäten visar ett bättre resultat än
tidigare inom alla frågeområden. Däremot har
svarsfrekvensen sjunkit något, från 84% till 79%.
Detta kan förklaras av att några långtidssjukskrivna
fått enkäten men inte kunnat svara. Totalt har
medelvärdet på hela enkäten för biblioteken höjts
från 3,67% (2013) till 3,84% i år.
De styrkor som kan lyftas fram, jämfört med hela
regionens resultat (i parantes) är:
 Jag tycker att min närmaste chef är öppen
och ärlig i sin kommunikation 4,23%
(4,05%)
 Mitt arbete känns meningsfullt 4,67%
(4,49%)
 På min arbetsplats är det möjligt att
förena arbete och föräldraskap 4,13%
(3,99%)

Förbättringsområden som biblioteken måste
arbeta vidare med, jämfört med hela regionens
resultat (i parantes) är:
 Jag hinner göra ett bra arbete på ordinarie
arbetstid 3,22% (3,57%)
 Jag kan koppla av från mitt arbete när jag
är ledig 3,33% (3,76%)
 Jag vet vad som förväntas av mig i mitt
arbete 3,87% (4,39%)

16

Medarbetarenkäten utfördes under en period då
några av biblioteksenheterna stod utan
enhetschefer. Således genomfördes den under en
mycket ”osäker” period. För att motverka de
tidigare låga siffrorna som rör ledarskap har
samtliga chefer genomgått kurser i coachande
ledarskap, konflikthantering samt arbetsmiljö.

Tabell 13 Resultat medarbetarenkäten
Frågeområde
2014
Medarbetarskap
3,88
Ledarskap
3,98
Utveckling
3,58
Arbetsförutsättningar
3,69

2013
3,77
3,55
3,35
3,63

2012
3,80
3,77
3,57
3,69

Brukare/kund
Arbetsmiljö

4,72
3,61

4,70
3,62

4,74
3,70

Antal oönskade deltider: Distriktsbiblioteken: totalt önskas +75%, Almedalsbiblioteken: totalt önskas +60%,
Länsbiblioteket: totalt önskas +25%.
Svårrekryterade grupper: Chefer samt bibliotekarier.
Behov av chefer: Nivå C. En enhetschef för distriktsbiblioteken kommer att rekryteras under våren 2015.

KULTUR OCH UNGDOM
Kultur- och ungdomsavdelningen bildades 2012 då de fick en och samma avdelningschef. Ungdomsavdelningen
har idag två enhetschefer medan medarbetarna på kulturavdelningen ligger direkt under avdelningschefen.

KULTURAVDELNINGEN
Under medarbetarperspektivet exkluderas de
verksamheter inom kultursamverkansmodellen
som inte har Regionen som huvudman.

Tabell 14 Resultat medarbetarenkät
Frågeområde
2014
Medarbetarskap
4,26
Ledarskap
4,13

2013
4,36
4,40

2012
4,20
4,21

Utveckling
Arbetsförutsättningar
Brukare/kund
Arbetsmiljö

3,70
4,06
4,88
4,06

3,54
3,99
4,73
3,97

3,41
3,90
4,86
3,77

KOMPETENSUTVECKLING
Medarbetarna deltar frekvent i seminarier, konferenser och utbudsdagar på olika teman inom kulturens områden. Bland annat har de deltagit i

nationella konferenser anordnande av SKL och
kulturrådet. De har även deltagit i nordiska
samarbeten gällande barnkultur och
internationella konstutbyten.

MEDARBETARENKÄTEN
beror sannolikt på öläget, det finns inte
många arbetstillfällen för kulturadministratörer på ön.

Positiva resultat:


85 % av medarbetarna känner stor delaktighet och engagemang i sitt arbete,
upplever att de är respekterade på sin
arbetsplats och att de ser fram emot att
gå till jobbet.

Områden som behöver förbättras:


Endast 33 % av medarbetarna på kulturavdelningen upplever små möjligheter till
utveckling och karriärmöjligheter. Detta



Återkommande år från år är att relativt
många anser att det är svårt att förena
arbete med föräldraskap, upplever en
obalans mellan arbete och fritid och
svårigheter att koppla av från arbetet när
man är ledig. Sannolikt en ofrånkomlig
problematik som hänger samman med att
man känner stort engagemang för sitt
arbete. 35% av medarbetarna ger betyget
1 eller 2 i enkäten.
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Relativt många medarbetare inom båda
avdelningarna upplever att avdelningschefen inte

är tillgänglig och ger det stöd man behöver, något
som kommer ses över under nästkommande år.

UNGDOM
Ett problem under året har varit en stor
personalomsättning. Sju medarbetare har under
året rekryterats varpå det vid flera tillfällen
uppstått luckor och vakanser. Avdelningen
upplever det allt svårare att rekrytera utbildade
fritidsledare.

En svaghet i organisationen är de relativt små
gårdarna på landsbygden som generellt sett har en
bemanning på endast 2,75 tjänster. Det gör
arbetslaget sårbart exempelvis vid frånvaro och
personalbyten. En annan utmaning är att sätta
samman bra team utifrån kön, personligheter och
kompetenser.

KOMPETENSUTVECKLING
Under året har ett omfattande arbete med
värdegrundsfrågor genomförts. Alla människors
lika värde är en central byggsten i en
ungdomsgårdsverksamhet. Med en
samhällsutveckling där just den frågan blivit
alltmer aktuell har avdelningen velat markera att
verksamhetens personal måste dela den
uppfattningen.

Samtliga fritidsledare (ca 35 st) samlas en gång per
månad och erhåller information och utbildning i
olika relevanta ämnen och erbjuds dessutom
möjligheter att delta i ett stort utbud av kortare
kurser exempelvis nätdroger, hälsa, kultur, nätetik,
funktionshinder, sexualitet och jämställdhet. Under
2014 har 31 utbildningstillfällen erbjudits
medarbetarna och i genomsnitt har åtta
medarbetare deltagit vid varje tillfälle.

MEDARBETARENKÄTEN
Positiva resultat


90% av medarbetarna känner att deras
arbete engagerar dem.



96% av medarbetarna känner att deras
förslag och synpunkter tillvaratas i väldigt
hög grad. Detta är något avdelningen
ständigt försöker arbeta med, för att ge
medarbetarna bra förutsättningar och
inflytande i sitt arbete.

Föregående år erhölls liknande resultat
varvid frågan lyftes på gemensamma
möten och de anställda gavs en
halvdagsutbildning i stresshantering.
Detta har dock inte lett till att resultatet
förbättras utan tvärtom förändrats till det
sämre. Anledningen härtill kan vara att
avdelningen genom att lyfta frågan
medvetandegjorde fler medarbetare om
problematiken. I grunden bedömer
avdelningen att problemet är att ett
arbete som engagerar medarbetaren ofta
leder till svårigheter att koppla bort
arbetet när man är ledig.

Områden som behöver förbättras:


Återkommande även i år är att få anser
att det går att förena arbetet med
föräldraskap och att fritidsledarna i stor
omfattning har svårt att koppla bort
arbetet på sin fritid. I år är det extra
tydligt att fritidsledarna på landsbygden
upplever det så. En av orsakerna är
troligen att en del av fritidsledarna är
småbarnsföräldrar.



Den fysiska arbetsmiljön upplevs inte fullt
tillfredsställande. På en del verksamheter
har det varit dålig luft, ojämn temperatur i
lokalerna och personalen har även haft
känningar av mögel.
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Några medarbetare i Visbys enhet har
blivit utsatt för hot och våld under det
senaste året. Handlingsplan har gjorts

efter personalmöten och även Ritiskanmälan om hot om våld.

Antal oönskade deltider: 4 personer.
Svårrekryterade grupper: Fritidsledare har alltmer blivit en svårrekryterad grupp. Avdelningen upplever att det
har blivit svårare att locka medarbetare till Gotland.
Behov av chefer: Chef på C nivå.

FRITID
Fritidsavdelningen har anställt en personal som jobbar på både anläggnings- och badenheten vid olika tider på
året. På så vis erbjöds en heltidstjänst.

KOMPETENSUTVECKLING
Fyra personal på anläggningsenheten har under
året påbörjat en utbildning inom regionen:
Hälsoform - om den egna hälsan.
Badenheten har under året varit på
inspirationsdagar i Oskarshamn. Enheten har
fokuserat på god service, vilket är ett ständigt
återkommande föreläsningsämne, börjat
dokumentera sin interna uppföljning av livräddning
och genomfört utbildningar i barn-HLR samt vuxenHLR.

Osäkerheten är stor hos badpersonalen vid arbetet
med det nya kassasystemet. ”Barnsjukdomarna”
var många vid implementeringen av systemet och
kunskapsbehovet hos personalen är fortfarande
stort. Detta skapar lägre resultat i
medarbetarenkäten vad gäller den psykosociala
miljön.
Avdelningschef och enhetschef för anläggningar
följer regionens kursplan för nya chefer. De har
även deltagit på bad- och anläggningsmässan i
Göteborg.

MEDARBETARENKÄTEN
Arbetsbelastningen har under året varit hög på
grund av vakanta tjänster fram till juni. Samarbetet
inom avdelningen och mellan avdelningarna på
förvaltningen och den interna
kunskapsöverföringen har fortsatt att utvecklas
även under detta år. Trots ökad arbetsbelastning
har personalen lyckats höja siffrorna i
brukarundersökningen riktad till föreningarna.
I det sammanfattade resultatet för de
frågeområden som ställts, se tabell nedan, får
avdelningen något högre siffror jämfört med hela
regionens resultat vad gäller medarbetarskap och

arbetsförutsättningar, något lägre resultat vad
gäller utveckling och brukare samt likvärdigt
resultat vad gäller frågor rörande arbetsmiljö och
ledarskap. Detta kan härledas till avdelningens
fokus på medarbetarfrågor.
Tabell 15 Resultat medarbetarenkäten
Frågeområde
2014
Medarbetarskap
4,12
Ledarskap
3,96
Utveckling
3,47
Arbetsförutsättningar
4,06
Brukare/kund
4,69
Arbetsmiljö
3,83

2013
3,98
3,75
3,30
4,00
4,70
3,83

2012
3,88
3,30
3,10
3,85
4,64
3,62
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De styrkor som kan lyftas fram, jämfört med hela
regionens resultat (i parantes) är:
 Jag kan rekommendera Region Gotland
som arbetsgivare 3,83% (3,49%)
 Jag tycker att min närmaste chef ger mig
det stöd jag behöver 4,0% (3,9 %)
 På min arbetsplats tas förslag och
synpunkter tillvara 4,07% (3,80%)

Förbättringsområden som fritidsavdelningen måste
arbeta vidare med, jämfört med hela regionens
resultat (i parantes) är:
 Min fysiska arbetsmiljö är
tillfredsställande 3,53% (3,68%)
 Min psykosociala arbetsmiljö är
tillfredsställande 3,24% (3,58%)
 I mitt senaste medarbetarsamtal
planerade vi gemensamt min
kompetensutvecklingsplan 3,17%
(3,68%)

Antal oönskade deltider: 2 personal på 75 % vill gå upp till 100 % - badenheten.
Svårrekryterade grupper: utbildade badvaktmästare och simlärare.
Behov av chefer: Inget.

SAMHÄLLSPERSPEKTIVET
”Gotland ska utvecklas i linje med visionsmålen och ha ett starkt varumärke.” (Kultur- och fritidsnämndens
styrkort 2011-2015).

BIBLIOTEK
Den 1 juli 2013 övergick Högskolan på Gotland till
Uppsala Universitet under benämningen Campus
Gotland, men Almedalsbibliotekets campusdel
införlivades med Uppsala Universitetsbibliotek
först den 1 januari 2014. Det har inneburit en del
interna förändringar, bl.a. har biblioteket nu
tillgång till drygt 400 databaser.

erbjuda alla möjligheter till delaktighet i
samhällsutvecklingen. I Bibliotek för alla,
Biblioteksplan för Region Gotland 2013-2016 står
att alla ska ha fri tillgång till information.
Bibliotekspersonalens kunskap och kompetens om
informationssökning ska motsvara det behov som
finns hos medborgarna.

De svenska biblioteken har ett grundläggande
demokratiuppdrag: att bidra till lärande och
folkbildning och öka delaktigheten i samhället. I
Bibliotekslagen (SFS 2013:801) står att biblioteken
ska verka för det demokratiska samhällets
utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling
och fri åsiktsbildning. Biblioteken ska främja
intresset för bildning, upplysning, utbildning och
forskning. Folkbiblioteken ska verka för att öka
kunskapen om hur informationsteknik kan
användas för kunskapsinhämtning, lärande och
delaktighet i kulturlivet. I Region Gotlands
Kulturplan 2014-2016 står att alla medborgare ska
ha möjlighet att ta del av en mångfald av
information och kultur. Utmaningen under
perioden är att nå de grupper som inte känner till
eller känner sig hemma på biblioteken samt

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. Under
senare tid har nya metoder utvecklats för att
uppmuntra barn, unga och vuxna till eget kreativt
digitalt, tekniskt och analogt skapande. Så kallade
CoderDojos, kodskolor och Maker Spaces med ett
innovativt kollaborativt skapande och lärande har
utvecklats på bibliotek på fastlandet. Denna typ av
kodskolor och teknikverkstäder rustar barn och
unga inför det digitala samhället, man lär sig hur
tekniken påverkar samhället och hur man själv kan
påverka tekniken.
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KULTUR OCH UNGDOM
Kulturens betydelse för öns utveckling och
möjligheter för tillväxt kan inte överskattas.
Varumärket Gotlands kärnvärden Närhet, Livskraft,
Livslust, Kreativitet och Magi har alla en stark
bäring på kulturellt skapande, deltagande och på
de unika kvaliteter inom kulturarvet som Gotland
har. Genom medvetna satsningar på såväl
högkvalitativt som folkligt förankrat kulturutbud
och möjligheter till eget skapande, inte minst för
barn och unga, kan folkhälsan förbättras och
inflyttning stimuleras.
Ställt i relation till antalet invånare har Gotland ett
sällsynt generöst kulturutbud. De regionala
institutionerna Gotlands Museum,
GotlandsMusiken, Länsteatern, Film på Gotland,
Länsbiblioteket och Gotlands läns
hemslöjdsförening samt kulturkonsulenterna och
de fyra konstnärsresidensen är garanter för en hög
kvalitet och bidrar, tillsammans med öns många

yrkesverksamma kulturskapare, med sin
professionalitet till ett mycket aktivt
amatörkulturliv.
En bärande grund i ungdomsverksamheten är att
skapa en förtroendefull dialog med den unga
besökaren i såväl personliga och nära frågor som i
värderingar, demokrati, ansvar och
omvärldsorientering. En trygg tonårstid motverkar
utanförskap, ger livslust och livskraft för den unga
människan och skapar förutsättningar för
demokrati och ett gott liv. En stor utmaning är att
inspirera ungdomar att studera vidare efter
grundskolan – vilket numera underlättas av det
utvecklade samarbetet med Uppsala Universitet –
och att stanna kvar eller återvända till hemön. Det
är med inflyttning av unga, välutbildade och
kreativa människor och med ökad sysselsättning
inom de kreativa näringarna som Gotland bör
sträva efter att uppnå visionsmålet om 65 000
invånare.

FRITID
Ett stort utbud av fritidsaktiviteter och bra
möjligheter till ett aktivt liv kan skapa god hälsa
både fysiskt och psykiskt samt göra Gotland till en
attraktiv plats att bo på. Kreativitet och rörelse ger
inte bara goda förutsättningar för en god hälsa och
ett långt liv utan även för tillväxt och produktivitet.
Som mötesplats verkar föreningslivet både i det
vardagliga lilla och i det stora nationella
sammanhanget med årliga arrangemang av olika
storlekar. Lokala föreningar som arrangerar inom
ramen för Idrottens Ö och söker

arrangemangsbidrag hos KFF genererade 2014; 22
arrangemang, 5 000 gästnätter och 14 000 ideella
arbetstimmar.
Förvaltningen är med och bidrar till öns största
evenemang med nationellt och internationellt
deltagande. De stora evenemangen har positiv
klang och är kreativa mötesplatser för både
gotlänningar och besökare. Minst ett av dem
jobbar hårt på att nå målet ”Sveriges renaste
evenemang” och är diplomerat av Håll Sverige Rent
vilket är helt i linje med regionens miljömål och
stärker därmed regionens varumärke.
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EKONOMIPERSPEKTIVET
Målet för ekonomiperspektivet är att ”ekonomin är uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv” (Kulturoch fritidsnämndens styrkort 2011-2015). Detta innebär att förvaltningen har god ekonomisk hushållning,
realistiska verksamhetsmål och använder tillgängliga anslag effektivt, har ett kreativt ekonomiskt tänkande
samt gör strategisk planering av investeringar.
Tabell 16 Resultat Kultur- och fritidsförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningens resultat visar
fortsatt balans mellan verksamhet och budget. Ett
överskott på 54 tkr visar att förvaltningen nyttjat
budgeterade medel fullt ut utan att riskera
underskott. Resultatet per avdelning ser du till
höger.

Avdelning
Förvaltningsledning
Fritidsavdelning
Biblioteksavdelning
Kultur- och ungdomsavdelning
Totalt resultat

Resultat
(tkr)
-523
-287
816
48
54

Utifrån resultatet bedöms förvaltningen ha en budget i balans. En strävan inför 2015 är att öka förvaltningens
buffert för oförutsedda händelser. Målet är att inom en femårsperiod nå 1 % av total nettobudgetram.
Tabell 17 Eget kapital Kultur- och fritidsförvaltningen

2014-12-31 tkr

Eget kapital
Ingående balans 2014
Överföring av 2013 års resultat
Återbäring från Serviceförvaltningen
Återstår 2014-01-01
Totalt beslutat/utnyttjat
Utgående balans 2014-12-31

Ansökan

Beslut

4 412
-924
50
3 538
0
3 538

Under året har inga uttag ur eget kapital gjorts.
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VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET





Den 23 april genomförde förvaltningen sin årliga utbildningsdag för alla medarbetare. Temat för årets
dag var ”Kultur- och fritid i framtiden”. Av förvaltningens totalt 135 medarbetare deltog 110
i utbildningen som hölls i Hemse.
I juni 2014 flyttade äntligen kultur- och fritidsförvaltningen från Lövsta till nya lokaler på hamnen i
Björkanderska magasinet i Visby. Flytten medförde att tillgängligheten och besöken ökat markant.
Den 5 december genomfördes kultur- och fritidsförvaltningens årliga ”Lunch Beat” i Ljusgården på
Visborg. Nytt för i år var att verksamheter på hela Visborgsområdet bjöds in. Ca 70 personer deltog i
arrangemanget.

BIBLIOTEK









Ny bibliotekslag trädde i kraft 2014-01-01
vilket bland annat innebar att alla
kommuner och landsting måste anta en
biblioteksplan för sin
biblioteksverksamhet samt att biblioteken
i det allmänna biblioteksväsendet ska
ägna särskild uppmärksamhet åt personer
med funktionsnedsättning, nationella
minoriteter samt barn och unga. Region
Gotlands biblioteksplan blev antagen
under hösten 2014.
Från och med den 1 januari 2014 är
universitetsbiblioteksverksamheten på
Almedalsbiblioteket en del av
organisationen Uppsala
universitetsbibliotek och är numera ett
integrerat folk- och universitetsbibliotek.
Korpens bibliotek står färdigt efter
renovering, nu med barnhörna.
Biblioteken fortsatte att utveckla sin
självbetjäningsteknik. Biblioteken i
Hemse, Roma samt på Gråbo fick
självbetjäningsautomater.
I april genomfördes den fjärde gotländska
bokmässan på Almedalsbiblioteket.





På Almedalsbiblioteket har vissa
ljuddämpande åtgärder gjorts, bland
annat har en matta lagts in på plan 2 med
gott resultat.
Under året har teaterföreställningen ”Det
var en gång en köpman; Jacob Niclas
Donner och hans tid” visats inte mindre
än åtta gånger på Klintehamns bibliotek.
Den berättar om handelshuset Donner
och livet i Klintehamn i övergången 17001800-tal. Genom sång, dans, föreläsning
och teater mötte publiken 1700talsmannen Donner i det hus som han en
gång byggde.

KULTUR OCH UNGDOM


En ny kulturplan för perioden 2014-2016 antogs
och processen för hur den togs fram har
utvärderats. Ny mötes- och dialogstruktur med
de regionala kulturinstitutionerna gick in i första
fasen av testskedet.



Länsteatern producerade musikalen
Svenskbyborna - Himlen vårt tak jorden vårt golv,
som får oväntad aktualitet i samband med
oroligheter i Ukraina. Kungaparet besökte
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Gotland för att se föreställningen.


Länsteatern och GotlandsMusiken
fortsatte sina framgångsrika
samarbeten och bildade även
Samscen – ett embryo till en ny
scenkonstorganisation, som ska
underlätta samverkan och
samproduktioner.



Årets kulturfrukostar, som var sex till
antalet, fick en delvis ny form och
innehöll bland annat en uppskattad
föreläsning om kvalitetsmätning inom
kulturen av professor Lars
Strannegård och ett konstsymposium
som en inledning på en översyn av
öns konstscen.



Ett samarbete mellan
kulturkonsulenterna och
ungdomsgårdarna har inletts för att
ge fritidsledarna ökad kompetens att
ge ungdomar större tillgänglighet till
eget skapande.



En satsning på utbildning inom
kulturella och kreativa näringar i
RegLabs regi påbörjades, vilket är
starten på ett framtida utvidgat
samarbete med näringslivsenheten.



Det Regionala forumet för
kulturutveckling tog under året fram
en referensgrupp bestående av tio
stycken fria professionella
kulturskapare.



Ett omfattande utredningsarbete har
genomförts för att omorganisera
Bungemuseet och för en utveckling av
verksamheterna vid Roma kungsgård.
Beslut har fattats att kulturbudgeten
från och med 2015 kommer att
förstärkas med 400 000 kr för ett
verksamhetsstöd till Bergmancenter
och ett kraftigt utökat stöd till
Bungemuseet. Satsningen på
Bungemuseet medför dock att
tillgången på budgetmedel för
verksamhetsstöd till övriga
kulturarvsföreningar minskar.



Formerna för hanteringen av
regionens konstsamling har utretts
under året och säkrats genom en
ramjustering.



Två projekt har också beviljats
utvecklingsbidrag från Kulturrådet till



en summa av 456 000 kr (”Gotland
Film Lab” och ”Activist-in-residence
program”), flera ansökningar om
regionala utvecklingsmedel kommer
att göras och två ansökningar till
Arvsfonden har initierats av
Ungkulturhuset Fenix.
Film på Gotland och ungdomsgården i
Fårösund har flyttat till nya lokaler
och inlett samarbete med Gotlands
folkhögskola i Kustateljén i Fårösund.
Ungdomsgården var tidigare relativt
glest besökt, men ungdomarna synes
ha hittat till och uppskatta den nya
gården.



Verksamheten vid den tidigare
föreningsdrivna verksamheten vid
ungdomsgården i Lärbro har
utvecklats mycket positivt och har
rekordmånga besökare.



Ungdomsgården i Roma har under
sommaren utrymts för att bereda
plats åt förskoleverksamhet och
verksamheten kunde, efter kraftiga
förseningar, flytta in i en ny
paviljongbyggnad intill badhuset.
Gården arrangerade sommaren 2014
ännu en gång sin populära motorkväll
vilket lockade ca 1 000 besökare,
varav 300 ungdomar.
Puma ungdomsgård i Visby har firat
sin 40-årsdag, som blev en lyckad
tillställning med många gamla
fritidsledare och besökare från förr
och nu. Gården har påbörjat ett
projekt kring streetkultur i samarbete
med studieförbundet Vuxenskolan
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och skapat en mötesplats för unga
föräldrar.
Puma har gjort ett relativt stort antal
orosanmälningar under året, men har
under hösten noterat en positiv
utveckling. Verksamheten har fått nya
besökare som sprider glädje och god
energi.
Massmedia har under året lagt stort
fokus vid missbruket av nätdroger.
Avdelningens uppfattning är dock att
missbruk av såväl alkohol som droger
har minskat.



Ungdomshuset har i år bytt namn till
”Ungkulturhuset Fenix” för att
tydligare markera verksamhetens
kulturella inriktning. Fenix flyttade
under en vecka över sin verksamhet
till Länsteatern och passade bland
annat på att arrangera
dansföreställningar på teaterns scen.
Under hösten har beslut tagits att
flytta ungdomsgårdsverksamheten
från Tjelvarskolan till Solbergaskolan.

FRITID





Under året tillsattes de chefer som
avdelningen varit utan en längre tid.
Premiären av den nya bubbelpoolen i
Hemse och upprustning av badet har varit
mycket uppskattat.
Det första spadtaget i bygget av den nya
sporthallen togs 8 april med nämndens
ordförande vid spakarna. Bygget kom
igång i rask takt och planeras stå klart i
maj 2015 med invigning i september.



Arbetet med den nya sporthallen har
under året varit intensivt med täta möten
både med en referensgrupp inom sporten
samt med byggprojektgruppen. KFF
kommer att ansvara för driften av
sporthallen och fick även ansvaret för
anskaffning av de lösa inventarierna.
Elljusspåret i Klintehamn har rustats upp
med nya stolpar och belysning vilket har
möjliggjort ett säkert, energibesparande
och tryggt motionsspår för allmänheten.
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UTVECKLING PÅ SIKT
Gotland står inför nya utmaningar bland annat då ön är värd för Island Games 2017, genom tillkomsten av en
ny kryssningskaj och satsningen på att bli årets tillväxtkommun 2018. Som ett led i detta arbete behöver
Gotland flera utvecklade och intressanta besöksanledningar. Detta är något som kultur- och fritidsförvaltningen
kan åstadkomma genom ett brett och engagerat samarbete med näringsliv, kulturentreprenörer och många
andra som förvaltningen redan idag har ett samarbete med. Ett kulturhus med plats för scenkonsten,
bildkonsten och eventuellt annan verksamhet är av vikt för att åstadkomma ett kreativt och innovativt levnadsoch besöksklimat.
En annan utmaning är att möta det behov av fritidssysselsättning som de personer med utländsk bakgrund har
som förväntas komma till ön redan under 2015. Att få möjlighet att vara del av en samhörighet genom ett
gemensamt intresse är en viktig del i integrationsarbetet. Förvaltningen kan inom alla sina områden arbeta
med integration på ett kravlöst och lustfyllt sätt där individernas erfarenheter kan berika samhället.

BIBLIOTEK




Biblioteken på Gotland ska jobba med
mångfald och mångspråk. Under 2015
kommer en interkulturell handlingsplan
att utarbetas och mötesplatser skapas på
biblioteken för nyanlända och
ensamkommande flyktingbarn.
Biblioteken på Gotland ska fortsätta
undersöka möjligheten att ha flera
bibliotek ”meröppna”. Det innebär att
biblioteken är öppna med självbetjäning
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och därmed utökas tillgängligheten för
besökarna.
Biblioteken på Gotland ska fortsätta
arbeta för att öka medborgarnas digitala
kompetens. Folkbiblioteken har ett
demokratiskt uppdrag att öka
medborgarnas samhälleliga delaktighet.
Biblioteken på Gotland ska bedöma
digitala medier på samma sätt som fysiska
genom ett aktivt urval.
Biblioteken på Gotland ska fortsätta att
arbeta läsfrämjande och kommer
framöver att vara med i den statliga
satsningen genom olika projekt.





Biblioteken på Gotland ska se över
servicen för de prioriterade grupper som
framhävs i den nya bibliotekslagen samt
den lokala biblioteksplanen. De
prioriterade grupperna är barn och
ungdomar, personer med
funktionsnedsättning, nationella
minoriteter samt personer med annan
etnisk bakgrund.
Biblioteken på Gotland ska övergå till det
internationellt spridda
klassifikationssystemet Dewey. Systemet
har goda resurser för fortlöpande
underhåll och utveckling.

KULTUR OCH UNGDOM






Under 2015 kommer dialogprocesser inför
nästa kulturplan att påbörjas. Tack vare
god framförhållning planeras denna
omgång mer tid för dialoger med
föreningsliv, institutioner och fria
professionella kulturskapare. Planen
kommer att gå på remiss till förvaltningar
och andra intressenter.
Revideringen av kulturplanen inför 2015
innebär ett fortsatt arbete med att föra
scenkonstorganisationerna närmare
varandra inom ramen för den nya
organisationen Samscen. Jämställdheten
inom länsmusiken är en fortgående
process, liksom tillgänglighetsaspekter på
scenkonsten över lag, inte minst för barn
och unga. Revideringen innefattade också
ett byte av huvudmannaskap för
hemslöjdskonsulenterna, liksom byte av
organisation för området ”främjande av
hemslöjd”, vilka båda flyttas från Gotlands
läns hemslöjdsförening till Gotlands
Museum. I revideringen nämns det
påbörjade arbetet med en översyn av
konstscenen för att få verksamheterna att
bli mer publika och för att hitta nya
målgrupper. Detta arbete kan på sikt
komma att innebära förändringar för
delar av verksamheterna.
Danskonsulenten kommer under 2015 att
övergå till Länsteatern i syfte att
underlätta ett närmare samarbete med
övriga dansfunktioner. Utfallet förväntas





bli en bättre samordning på dansområdet.
Barn och ungas möjligheter att möta
professionell dans på scen och för eget
utövande är fortfarande ett
utvecklingsområde.
Regionalt forum för kulturutveckling har
från och med 2015 en referensgrupp av
fria professionella kulturskapare med
syfte att utbyta kunskaper och
erfarenheter. Referensgruppen omfattar
tio områden och förväntas bli regionens
bollplank och remissinstans inom
kulturella och kreativa näringar (KKN).
Det blir en allt viktigare uppgift att
stimulera till samverkan inom
kulturområdet. Avdelningen medverkar
aktivt i ett antal utvecklingsprojekt som
syftar till att förbättra flera
kulturverksamheter och att hitta former
för sådan samverkan mellan kultur- och
andra aktörer och intressenter såsom
universitetet, folkhögskolan, statliga
myndigheter, föreningar och företagare.
Här kan nämnas Bungemuseet, Roma
kungsgård, kyrkoturism, Filmsamarbetet i
Fårösund, en översyn av Gotlands
konstscen, utökad satsning på världsarvet
och en översyn av de internationella
konstnärsresidensens lokala
verksamhetsinnehåll. Avdelningen har
tagit aktiv del i planeringen av nya
kulturevenemang, som t ex Crime Time
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Gotland och Gotlands Art Week, där
samverkan är en förutsättning.
Barnkulturgaranti som är under
framtagande, bygger på en
internkommunal samverkan. Arbetet sker
i nära samråd mellan KFF, BUF och GVF.
Barnkulturgarantin, som beräknas träda i
kraft 2017, kommer att öka tillgången på
kulturupplevelser och kreativt skapande
för barn i skolan.
Ungdomsavdelningen ser behov av
förnyelse och utveckling och en översyn
av verksamhetens innehåll kommer att
vara nödvändig under de närmaste åren.






Ungdomsavdelningen diskuterar att
genomföra framtidsseminarier i syfte att
ge medarbetarna nya verktyg. Verktygen
kan vara att inspirera fritidsledarna att i
större utsträckning använda sig av

hantverk och konstnärliga uttrycksformer
i sitt ledarskap. För närvarande pågår ett
samarbete med hemslöjdskonsulenterna
och samverkan med andra
kulturkonsulenter planeras. I Fårösund
kan filmarbete av olika former bli ett
verktyg. På Ungkulturhuset Fenix används
kultur sedan länge som ett pedagogiskt
verktyg.
En regionövergripande arbetsgrupp som
ser över kollektivtrafiken finns och där är
ungdomsavdelningen representerade.
Ökad turtäthet på kvällar och vissa
ändringar i linjedragningar kan enkelt
förbättra ungdomars möjligheter att ta sig
till och från fritidsaktiviteter. Regionen har
satt som mål att fördubbla antalet
kollektivtrafikresenärer. Bedömningen är
att en fördubbling endast kan ske om den
turtäthet och de linjedragningar som
gäller idag, och som till stor del är
anpassad efter skolans tider och normala
arbetstider för förvärvsarbetande, kraftigt
förbättras.
Avdelningen upplever ett behov av en
ungdomsscen och arbetar för närvarande
med att ta fram underlag till bygglov och
en ansökan om medel till Arvsfonden om
att låta bygga en så kallad blackbox i
direkt anslutning till Ungkulturhuset Fenix.

FRITID




För föreningar är antalet tillgängliga
uthyrningstimmar på önskvärda klockslag
en viktig aspekt. Detta kommer
förhoppningsvis att förbättras i och med
den nya sporthallens start 2015, vilket
kommer att lösgöra tid i andra hallar.
Bidragsbestämmelserna behöver ses över.
I dagsläget stödjer KFF föreningsanknuten
verksamhet. Folkhälsoarbete mot den
enskilde motionären finns idag inte inom
ramen för gällande bestämmelser. Även
drift- och aktivitetsstöden behöver ses
över för att bättre överensstämma med





kundens behov och önskemål samt
förvaltningens budgeterade medel.
Utvecklingen och digitaliseringen av stödoch bidragsfrågor, schemaläggning,
bokning, uthyrning och övrig tele/it
kommer att öka tillgängligheten för
brukaren: att snabbare kunna få
information och boka själv samt att
bokningspersonalen kommer att kunna
finnas tillgänglig för service fler antal
timmar per dag. Planer finns att förbättra
tillgängligheten till våra lokaler för
föreningarna.
Vad gäller badverksamheten behöver en
djupare analys göras med avseende på
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öppettider i förhållande till kundnöjdhet.
Badens utbud genomgår även en
utveckling med etablering av nya
aktiviteter inom flera olika områden.

Under 2015 kommer det nya datoriserade
kassasystemet att ge en mer tillförlitlig
och bred statistik och därmed ge mer
kunskap om våra målgrupper.
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