2017-01-30, Fredrik Johansson

Kallelse/underrättelse

Kultur- och fritidsnämnden
Kallelse till sammanträde:

Tisdagen den 7 februari 2017 kl. 09.00 – 12.00
Konferensrum Rügen, Rådhuset, Visborgsallén 19, Visby
Frånvaro anmäls till Fredrik Johansson, 26 96 61 eller e-post: fredrik.johansson@gotland.se

ÄRENDEN

1.

Justeringsledamot i tur: Lars Jakobsson

Arbetsutskottets protokoll 2017-01-24

2.

§2
Ä2

Ärendet föredras av förvaltningsekonom Ann-Marie Karlsson

3.

§3
Ä3

Ärendet föredras av förvaltningsdirektör Maria Modig. Omedelbar justering

4.

§4
Ä4

Val av ny ledamot i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

5.

§5
Ä5

Fördelning av medel till regionala länsinstitutioner inom
kultursamverkansmodellen 2017

Bilaga

Remiss. Betänkande av Kulturskoleutredningen - En inkluderande
kulturskola på egen grund

Bilaga

Måldokument för ungdomsavdelningen

Bilaga

Revidering. Taxa för kultur- och fritidsförvaltningen

Bilaga

Regionalt stöd till Gotlands Idrottsförbund 2017

Bilaga

Beslutsattestanter 2017

Bilaga

Bokslut och årsredovisning 2016

Bilaga

Ärendet föredras av Catrine Wikström, regional kulturstrateg

6.

§6
Ä6

Ärendet föredras av Catrine Wikström, regional kulturstrateg

7.

§7
Ä7

Ärendet föredras av Björn Ahlsén, avdelningschef kultur och ungdom

8.

§8
Ä8

Ärendet föredras av Marie Flemström, avdelningschef fritid

9.

§9
Ä9

Ärendet föredras av Marie Flemström, avdelningschef fritid

10.

§ 10
Ä 10

Stöd till SISU-idrottsutbildarna Gotland 2017

Bilaga

11.

§ 11
Ä 11

Ansökan förening med funktionsnedsättning, Funkisam 2017

Bilaga

Ärendet föredras av Marie Flemström, avdelningschef fritid
Ärendet föredras av Marie Flemström, avdelningschef fritid
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Region Gotland

Kallelse/Underrättelse

Övriga ärenden

12.

Rapporter från förvaltningen

a) Utvärdering av projektet Filmkluster Fårösund (Maria Modig &
Björn Ahlsén)
b) Projekt. Biblioteksverksamhet för nyanlända och asylsökande (Åsa
Ingmansson)

Bilaga
…

c) Projekt. Digitala Boken kommer (Åsa Ingmansson)
d) Medieanalys för 2016 (Jonas Beltrame Linné)
e) Nulägesbeskrivning, kultur och fritid (Maria Modig)

13.

Anmälningsärenden. Beslut fattade med delegation

14.

Anmälningsärenden. Rapporter från kulturavdelningen

a) Kulturprogram för barn och unga 2016

Bilaga

Bilaga

b) Rapport från arbetsgruppen konstfrågor 2016
c) Westfalenstipendiat 2016, reseberättelse

15.

Information om vissa inkomna handlingar

a) RF § 209. Motion. Ny simhall Rf § 88,

Bilaga

b) Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statens kulturråd

Bilaga

c) Kulturrådet. Fördelning till regional kulturverksamhet 2017

Bilaga

d) Dialog med Region Gotland angående ekonomiskt stöd
e) Förslag till detaljplan för Gammelgarn Gartarve 4:1. Länk till
detaljplan: http://www.gotland.se/94229

16.

Bilaga

Ev. övriga ärenden

Ordföranden
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Ärendenr KFN 2017/9

Kultur- och fritidsförvaltningen

1 (1)

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 9 januari 2017

Ärende 2

Kultur- och fritidsnämnden

Beslutsattestanter 2017 för kultur- och fritidsnämndens
verksamhet
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner beslutsattestanter för 2017.
Bakgrund

Enligt Region Gotlands riktlinjer för attest ska nämnden årligen besluta om
vilka personer som har rätt att beslutattestera och ersättare för dessa. Nämnden
ansvarar för att upprätthålla en aktuell förteckning över beslutsattestanter som
anger omfattningen för respektive beslutsattestants ansvar.
För förvaltningen som helhet har förvaltningsdirektör och förvaltningsekonom
rätt att attestera. Inom avdelningarna har avdelningschef rätt att attestera på
samtliga ansvar inom avdelningen.
Förteckning över beslutsattestanter för 2017 bifogas.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Maria Modig
Förvaltningsdirektör

Bilaga:

Lista över beslutsattestanter 2017 för kultur- och fritidsnämnden

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post registrator-kfn@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon 0498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

K

Ärendenr KFN 2017/9

Kultur- och fritidsförvaltningen

Datum 9 januari 2016

1 (2)

Ärende 2, bilaga

Beslutsattestanter 2017 för kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämndens ordförande och förvaltningsdirektör har beslutsattesträtt för
samtliga räkenskaper inom kultur- och fritidsnämndens område.
Avdelningschef har beslutsattesträtt avseende underliggande attestansvar.
I händelse av arbetsmarknadskonflikt, som drabbar befattningshavare med beslutanderätt
enligt fastställd delegationsordning, upphör förordnandet enligt detta beslut under
konflikttiden och övergår till ordföranden och vice ordföranden i kultur- och fritidsnämnden.
Vid delegats frånvaro övergår attesträtten på förordnad vikarie.
Rätten att utse ersättare för beslutsattestant i övrigt delegeras till förvaltningsdirektör.
Principen är att attesträtten följer budgetansvaret vilket innebär att nedan angiven rätt kan avse
endast del av angiven verksamhet och att samma verksamhet kan finnas inom flera ansvar.
Beslutsattestant

Ansvar

Verks

Verksamhetsnamn

Maria Modig
Kultur- o fritidsdirektör

1601-1628

Alla

Förvaltningens alla verksamheter

Anne-Marie Karlsson
Förvaltningsekonom

1601-1628

Alla

Förvaltningens alla verksamheter

Marie Flemström
Avdelningschef

1603-1607
1627-1628

Alla

All fritidsverksamhet

Pär Gustavsson
Enhetschef

1605
1606
1607
1627

3626
3626
3626
3626

Hemsebadet
Romabadet
Solbergabadet
Gemensamt simhallar

Gemensam verksamhet

Fritidsavdelningen

Besöksadress Lövsta Landsbygdscentrum
Visbyvägen Romakloster

Bankgiro 339–8328

Postadress SE–621 81 Visby

Postgiro 18 97 50–3

Telefon +46 (0) 498–26 90 00 vxl

Org. nr. 212000-0803

E-post registrator_kff@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

N

Kultur- och fritidsförvaltningen
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Beslutsattestant

Ansvar

Verks

Verksamhetsnamn

Patrik Vesterlund
Enhetschef

1628

3610
3611
3621
3622
3623
3624
3625
363
364
366

Gemensamt fritidsavdelningen
Vaktmästare och lokal
Idrottsplatser och bollplaner
Tennisbanor
Isbanor
Idrotts- och gymnastikhallar
Motionsanläggningar
Samlingslokaler
Övrig fritidsuthyrning
Stöd till fritidsverksamhet

Åsa Ingmansson
Avdelningschef

1608-1612

Alla

All biblioteksverksamhet

Lena Wennersten
Enhetschef

1608
1608

352
354

Almedalsbiblioteket
Patientbibliotek

Åsa Ingmansson
Avdelningschef

1609

351

Länsbiblioteket

Sandra Falk
Enhetschef

1611-1612

353
354
355

Distriktsbibliotek
Patientbibliotek
Bokbussen och Boken kommer

Bibliotek

Kultur- och ungdomsavdelningen
Björn Ahlsén
Avdelningschef

1613-1623

Alla

All kultur- och ungdomsverksamhet

Anders Holstensson
Enhetschef

1621

382

Ungdomsavdelningen norr
Fenix, Fårösund, Lärbro, Roma, Slite

Annica Liljegren
Enhetschef

1623

382

Ungdomsavdelningen söder
Puma, Citygården, Klinte, Hemse,
Fältfritidsledarna

Ärendenr KFN 2017/6

Kultur- och fritidsförvaltningen

1 (1)

Handlingstyp Missiv
Datum 30 januari 2017

Ärende 3

Kultur- och fritidsnämnden

Bokslut och årsredovisning 2016
Förslag till beslut

Godkänna årsredovisningen för 2016 samt rapporten gällande uppföljning av
internkontroll 2016.
Bakgrund

Förvaltningen har upprättat kultur- och fritidsnämndens årsberättelse, som är
en samlad bild av verksamhetsåret 2016. Underlaget, som ska ingå i regionens
samlade årsredovisning, är en viktig del i uppföljning och framtida styrning.
Årsberättelsen redovisar de viktigaste händelserna under 2016 och
måluppfyllelse utifrån Region Gotlands styrmodell för verksamheten, där
målområdena är kvalitet, medarbetare/ledare och ekonomi.
Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett positivt resultat på 2,3 miljoner
kronor. Överskottet beror framförallt på en återhållsamhet med ekonomiska
resurser, externa medel genom olika projekt och tillskott av integrationsmedel.
Förvaltningen har även gjort uppföljning av internkontroll 2016 (KFN § 20,
2016-03-22). Resultatet ska rapporteras till nämnden i samband med
årsredovisningen.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Maria Modig
Förvaltningsdirektör

Bilagor:
Årsredovisning 2016. Kultur- och fritidsnämnden
Uppföljning av internkontroll 2016

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post registrator-kfn@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon 0498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

Årsredovisning 2016
Kultur- och fritidsnämnden
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Årsberättelse kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden arbetar för att stärka alla människor och människors
livskvalitet, utveckla samhället och fördjupa demokratin genom att inspirera till och
möjliggöra upplevelser, möten och meningsfull fritid inom kultur- och fritidsområdet.
Årsberättelsen är kultur- och fritidsnämndens samlade bild av verksamhetsåret 2016.
Årsberättelsen inleds med en sammanfattande text för att därefter ge en fördjupad
beskrivning av nämndens olika verksamheter fördelade per avdelning.

Sammanfattande årsberättelse
Region Gotland präglades under 2016 av de ekonomiska
utmaningarna, så även för kultur- och fritidsverksamheten.
Tuffa besparingskrav krävde beslut såsom att stänga Havdhems
bibliotek och lägga ner Boken kommer-verksamheten samt att
inte driva vidare ungdomsgården i Lärbro. Under hösten påbörjades även en utredning kring förvaltningen och nämndens
framtid och en omorganisering av kultur- och fritidsverksamhet. Beslut i frågan tas under våren 2017.
Samtidigt har det bjudits på flera positiva inslag i kultur- och
fritidslivet. Förvaltningen har tillsammans med kulturlivet
tagit fram en ny kulturplan för de kommande fyra åren som
klubbades igenom av politiken under hösten. Det stora antalet
ensamkommande asylsökande under 2015 har i år medfört en
kraftig ökning av antalet besökare på ungdomsgårdarna, något
som gjort att även många andra börjat besöka gårdarna.

Verksamhetsmått
Inomhusbad, antal bad
nettokostnad per bad, kr
nettokostnad per invånare, kr
Ungdomsgårdar, antal deltagare i öppen och annan verksamhet
% tjejer
nettokostnad per besökare
Säsongsuthyrning, antal gästnätter

Nya koncept har tagits fram, som till exempel Dive-in-bio
där besökarna under året kunnat se både Hajen och Den lilla
sjöjungfrun på Solbergabadet. Ica Maxi Arena har huserat
större evenemang som bland annat Ungdomens dag, Tubecon
och innebandylandslagets träningsläger för herrar inför VM.
Användandet av arenan har under året blivit högre än förväntningarna vilket genererat mer intäkter än budgeterat.
Genom olika nätverk och upparbetade relationer har förvaltningen stärkt Gotland, både som besöksdestination och för
gotlänningarna själva. Förvaltningen har varit delaktig i allt
från Gotland Pride och Crimetime Gotland till nationaldagsfirande på Roma Kungsgård och filminspelningar i Gotlands
filmcentrum och kulturhus. Både på stora och små idrotts
evenemang och kulturhändelser har förvaltningens arbete varit
viktigt.

2016

2015

2014

97 155
82,25
135,25

99 447
Uppgift saknas
Uppgift saknas

125 907
72,14
158,79

47 470
35,0
305,51

32 490
42,0
507,84

33 071
42,0
500,54

6773

7 205

9 694

Idrottshallar, antal uthyrda timmar

25 673

26 741

25 949

Idrottsplatser, antal uthyrda timmar

7 391

6 389

6 077

36 589
2 796
4 736

35 398
2 500
4 582

33 354
2 588
4 804

Bibliotek, antal fysiska besökare

460 0001

449 384

447 891

Bibliotek, antal medialån fysiska

463 654

501 453

516 811

4 546

4 696

7 400

59,26
59,73

59,12
65,98

55,76
66,19

Aktivitetsbidrag, antal godkända sammankomster:
ungdomar
funktionshindrade
pensionärer

Bibliotek, antal medialån, digitala
nettokostnad per boklån – fysisk litteratur, kr
nettokostnad per fysisk besökare, kr
1

Uppskattade siffror, vissa bibliotek kan inte redovisa.
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Måluppfyllelse
Kvalitet

Medarbetare/ledare

Kultur- och fritidsförvaltningens mål är att ha 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 med brukaren i centrum.
Svaren från brukarenkäterna inom verksamheterna visar överlag nöjda brukare men inom flera områden finns synpunkter på
öppettider och tillgänglighet.

Under 2016 genomfördes ingen medarbetarenkät men det går
att konstatera att både besparingar och utredningen kring den
framtida organiseringen av kultur- och fritidsverksamheten har
påverkat negativt. Medarbetarna upplever oro för framtiden,
både för vad som kommer att ske med verksamheten men även
för egen del.

För att tillgodose brukarnas behov, har biblioteken arbetet
mycket med tillgänglighet, bemötande, mångfald och integrationsfrämjande aktiviteter. Biblioteken har fortsatt att erbjuda
lånekonton för papperslösa och haft välbesökta språkcaféer,
köpt in mer litteratur på lätt svenska och andra språk samt fortsatt med sagostunder på olika språk.
Under året har en ny kulturplan
för Region Gotland tagits fram
för perioden 2017-2020. Den
omfattar såväl den regio
nala
som den primärkommunala
kulturen. Liksom före
gående
år fick Gotland även detta år
högst andel, 389 kronor, statliga
medel per capita av alla regioner och landsting inom kultur
samverkansmodellen. På nationell nivå kan konstateras att de
gotländska regionala kulturinstitutionerna motsvarat de förväntningar som ställts.

” Svaren från
brukarenkäterna
inom verksam
heterna visar
överlag nöjda
brukare. ”

Fritidsavdelningen har under året fortsatt genomföra en
processkartläggning av avdelningens effektivitet och tillgänglighet för brukarna. Framför allt badens tillgänglighet är en
fråga som berör. Av kommentarerna i enkäten framgår det att
det är stor efterfrågan på ett nytt badhus.
För inomhushallar var antalet uthyrningstimmar 23 413 totalt,
en minskning med 2 370 timmar jämfört med 2015. Orsaken
till denna minskning är främst renovering av Säves stora och lilla
hall mellan maj och oktober.
Antalet besökare på våra ungdomsgårdar har ökat kraftigt och
brukarna upplever att gårdarna har bra öppettider, att de känner
sig trygga och delaktiga där samt blir respektfullt bemötta. Ett
ökat antal besökare är naturligtvis positivt, men i flera fall har det
samtidigt inneburit att kvaliteten i verksamheten blivit lidande.
Inför 2016 påbörjades ett utvecklingsarbete kring att öka medarbetarnas kunskap om de beslut som fattas i nämnden. Bland
annat filmas en intervju med nämndsordförande efter nämndssammanträde som sedan visas upp på arbetsplatsträffar och
även sprids externt i sociala medier. Resultatet i enkäten visar
en klar förbättring.
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Medarbetarna erbjuds regelbundet möjligheter till fortbildning och möjlighet att delta i konferenser och seminarier, men
på grund av budgetåtstramningar har det inte varit lika om
fattande som tidigare. Utbildningsinsatser inom integrations
området har särskilt prioriterats.
Inom förvaltningen är framför allt bibliotekarier, badvakt
mästare och fritidsledare svårrekryterade arbetsgrupper. Ledningsgruppen har en långsiktig plan över vilken kompetens som
behövs och hur varje pensionsavgång bör hanteras.

Antal anställda 

137

Kvinnor 

87

Män 

50

Tillsvidare 

124

Deltid 
Personalkostnad, tkr 

13
53 702

Personalkostnad i % av
verksamhetens totala kostnader

28

Sjukfrånvaro inkl timavlönade, % 

5,4

” Inom förvaltningen är framför allt
bibliotekarier, badvaktmästare
och fritidsledare svårrekryterade
arbetsgrupper. ”
Ekonomi

Kultur- och fritidsnämndens resultat visar på ett överskott om
2,3 miljoner kronor. Framför allt beror överskottet på en återhållsamhet med ekonomiska resurser tillsammans med förvaltningens förmåga att få in externa medel genom olika projekt.
Även tillskott från integrationsmedel har påverkat resultatet
positivt.

Utveckling på sikt
Kultur- och fritidsförvaltningen ska under 2017 effektuera en
besparing på 3 miljoner kronor som nämnden tagit beslut om.
Under 2018 och 2019 ska ytterligare strukturella förändringar i
utbudet genomföras för att minska nämndens kostnader, totalt
med 12 miljoner kronor. Detta kommer självklart ge en effekt
på det utbud och stöd förvaltningen ger till gotlänningarna och
besökarna. Under året kommer det även beslutas om nämnd
och förvaltning läggs ner och att verksamheten omorganiseras.
Kulturplanens mål och aktiviteter kommer vara i fokus på
kultursidan med bland annat en kulturgaranti för barn och
unga. Det största enskilda eventet 2017 är NatWest Island
Games. Under året kommer även arbetet med att stötta event
för att utveckla destination året runt, som till exempel Magisk
vinter (Medeltida jul), Gotland Art Week och Gotland Grand
National.

Ett av utvecklingsområdena för biblioteken är att starta ett eller
flera Meröppna bibliotek. På fritidssidan kommer upphandling
av bad- och idrottstjänster i Fårösund genomföras och motionsspåren i Slite och Hemse ska rustas upp. Ungdomsavdelningen
är i behov av nya lokaler i Roma och Hemse.
Kultur- och fritidsverksamheten kommer ha stor betydelse
för integrationsarbetet i det långa perspektivet för att skapa en
hållbarhet. Det måste skapas mötesplatser mellan etablerade
och nya gotlänningar och där kommer bland annat ungdoms
gårdarna, biblioteken, baden och inte minst föreningslivet spela
en avgörande roll.

” Kulturplanens mål och aktiviteter kommer
vara i fokus på kultursidan med bland annat
en kulturgaranti för barn och unga. ”
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Kultur- och fritidsförvaltningens
fördjupade redovisning
Den fördjupade redovisningen beskriver nämndens olika verksamheter fördelade
enligt perspektiven kvalitet, medarbetare/ledare, ekonomi och utveckling på sikt.

Region Gotlands mål är att brukarna ska uppleva att de får
tjänster av god kvalitet, är informerade, delaktiga och blir respektfullt bemötta samt genomföra verksamhet av god kvalitet
till kostnader i nivå med jämförbara kommuner och landsting.
Svaren från brukarenkäterna inom verksamheterna visar överlag nöjda brukare men inom flera områden finns synpunkter på
öppettider och tillgänglighet.

Bibliotek
Kvalitet

Biblioteken på Gotland är en öppen mötesplats. Här ska alla
människor, utan krav på motprestation, känna sig välkomna.
Under året har biblioteken, för att tillgodose brukarnas behov,
jobbat mycket med tillgänglighet, bemötande, mångfald och
integrationsfrämjande aktiviteter. Biblioteken har fortsatt att
erbjuda lånekonton för papperslösa samt välbesökta språkcaféer, köpt in mer litteratur på lätt svenska och andra språk
samt fortsatt med sagostunder på olika språk. Men brukarna
har även känt av de besparingar som verksamheten genomfört:
Under 2016 upphörde bokbilen att köra och Havdhems biblio
tek lades ned och flera bibliotek fick sommarstänga sina verksamheter under ett antal veckor.
Totalt svarade 334 personer på årets brukarundersökning vilket
är en minskning jämfört med i fjol med cirka hundra stycken.
Av de svarande var 73,6 procent kvinnor vilket speglar könsfördelningen hos de som lånar. Anmärkningsvärt är att endast
tretton stycken under 26 år svarade på enkäten vilket gör att
biblioteken nästa år kommer att vidta åtgärder för att nå denna
målgrupp.
Generellt går det konstatera att brukarna är mycket nöjda.
I huvudsak används biblioteken för att låna, beställa eller återlämna böcker. Många går regelbundet till biblioteket, varje
vecka eller någon gång i månaden. Enstaka bibliotek avviker
på några punkter. Vid biblioteket i Fårösund och på Almedals
biblioteket är brukarna i högre grad missnöjda med öppet
tiderna och biblioteksmiljöerna och på Gråbiblioteket önskar
brukarna bättre öppettider. De som besöker de biblioteken
anser att de har otillgängliga öppettider, främst önskas mer
öppet på kvällstid och helger.
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Flera bibliotek ser en positiv uppgång i antalet nya låntagare,
främst i Klintehamn och Fårösund. Dock har antalet lån minskat totalt sett och det beror till största del på att många biblio
tek höll sommarstängt. Några bibliotek har dock ökat antal
utlåningar, främst till barn och unga.
Antalet fysiska besök har ökat på de gotländska biblioteken
under året jämfört med förra året. Detta kan vara ett resultat
av programverksamheten som ständigt utökas och förbättras
och att biblioteken blivit viktiga mötesplatser, inte minst för
nyanlända. Ett exempel på det är biblioteket i Klintehamn som
under 2016 arrangerat fler program än tidigare som till exempel
sagostunder, nya syjuntor och olika aktiviteter för nyanlända.
Program och kringverksamheter har idag en större betydelse för
det fysiska besöket på biblioteket. Tendensen är fler deltagare per
program, större konsumtion av media på plats i biblioteken och
större nyttjande av grupprum och andra lässtimulerande miljöer.
Biblioteken har ansvarat eller deltagit i ett antal event som
till exempel Gotlands bokmässa, Almedalsveckan, Crimetime
Gotland och Bokens dag.
Biblioteken har genomfört läsfrämjande insatser genom att
utöka samarbetet med Destination Gotland. Bokdepåer finns
nu på DG:s båtar och byts ut regelbundet av bibliotekets personal. Almedalsbibliotekets läsecirkel för talbokslåntagarna har
fortsatt och på Hemse bibliotek är ungdomsfilmstudion junior
en populär verksamhet där barn i 11-12-årsåldern köar för att
få komma med.
Medarbetare/ledare

Biblioteksavdelningen har under året påbörjat en översyn av
arbetssätt och resursanvändning. Där konstateras det bland
annat att det finns en övervikt av biblioteksassistenter vilket
medfört ett mer aktivt arbete att höja utbildningsnivån. Biblio
tekarier är en svårrekryterad kategori, på lång och på kort sikt.
Vidtagna och planerade åtgärder för att möta rekryterings
behovet är att möjliggöra för och uppmuntra befintlig personal
att slutföra sin utbildning och/eller examen. Det finns redan
idag några medarbetare som under 2017 både slutför samt
påbörjar sin väg mot en examen i biblioteks- och informationsvetenskap.

” Antalet fysiska besök har ökat på de gotländska
biblioteken under året jämfört med förra året.”
Medarbetarna erbjuds regelbundet möjligheter till fortbildning och att delta i konferenser och seminarier, men på grund
av budgetåtstramningar har det inte varit lika omfattande som
tidigare.
Biblioteken har en del oönskade deltider bland biblioteks
assistenterna. En åtgärd har varit att erbjuda mertid på andra
enheter inom biblioteksavdelningen, men då oftast vikariat
och andra kortare anställningar. Ledningsgruppen har även en
långsiktig plan över vilken kompetens som behövs och hur varje
pensionsavgång bör hanteras.
I nuläget finns inget rekryteringsbehov av nya chefer men den
medarbetare som tidigare genomgått utbildningen ”Vägen till
ledarskap” har idag utökat ansvar och är i dagsläget tillförordnad enhetschef.

Viktiga händelser under året

• Verksamheten i Havdhem lades ned i juni,
även bokbilen slutade rulla då.
• Biblioteket i Fårösund flyttade från Fårösundsskolan
till Kustateljén.
• Biblioteken har genomfört många integrationsfrämjande insatser och aktiviteter, bland annat skapat
Ny i Sverige-hyllor och tvåspråkspåsar på flera bibliotek.
• Biblioteken har färdigställt flera planer under 2016;
mångfalds- och tillgänglighetsplan. En medieplan
påbörjades och slutförs under 2017.
• Biblioteken har tillsammans med länsbiblioteket
fortsatt sitt läsfrämjandearbete; utvecklat kapprums
bibliotek på några förskolor, utökat sitt samarbete med
Destination Gotland samt tagit fram språkpåsar.
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Kultur
Kvalitet

Under året har en ny kulturplan för Region Gotland tagits fram
för perioden 2017-2020. Den omfattar såväl den regionala som
den primärkommunala kulturen. Kulturplanen säkrar den strategiska utvecklingen av kulturen på Gotland med syfte att:
• öka medborgarnas delaktighet.
• förbättra villkoren för kulturskapande.
• stimulera till innovation och kreativt företagande.
Möjligheterna till att ta del av kultur, som konsument eller som
delaktig medborgare, är stora under hela året. Kulturen i form av
ett levande kulturarv och ett synnerligen livaktigt kulturutbud
inom de olika konsterna
” Kulturen är en stark har en stor betydelse för
medborgarnas livskvalitet
besöksanledning. ” men även stor betydelse
för besöksnäringen och
för Gotlands varumärke. Att Destination Gotland har lanserat
”Kulturens Ö” och att Tillväxtverkets rapport Hållbara Gotland konstaterar att kulturen är en stark besöksanledning är
kvitton på detta.
regional kulturverksamhet

Gotland är, som en av de minsta regionerna i Sverige, sedan 2011
med i kultursamverkansmodellen. Genom den har gotländska
politiker fått större inflytande över hur de statliga medlen till
kultur fördelas. Mottagarna är kulturinstitutionerna Gotlands
Museum, Gotlands Musikstiftelse, Länsteatern på Gotland,
Gotlands länsbibliotek och Film på Gotland.
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Kulturrådet beslutade att det statliga bidraget 2016 till
Gotland skulle vara 22,6 miljoner kronor, vilket innebar
en uppräkning på 1,19 procent i förhållande till 2015. Det
motsvarar högst andel statliga medel per capita av alla regio
ner och landsting inom kultursamverkansmodellen, 389 kr.
Det regionala bidraget 2016 till kultursamverksansmodellen
var19,4 miljoner kronor.
Sedan 2015 villkorar Kulturrådet en del av de beviljade medlen till scenkonstorganisationerna i Sverige med syfte att säkra
att dessa används till kvalitetsförstärkande insatser som främjar
utveckling, förnyelse och kompetensutveckling. Summan för
Gotlandsmusiken och Länsteaterns del uppgick till 561 500 kr,
vilka använts i enlighet med riktlinjerna. På nationell nivå kan
konstateras att de gotländska regionala kulturinstitutionerna
motsvarat de förväntningar som ställts.
Minskade anslag för arrangemangsstöd medförde att färre
arrangemang kunde beviljas stöd och att inget kulturting kunde
genomföras 2016. Vidare minskades anslaget till studieförbunden, vilket drabbade anslaget för projektmedel.
primärkommunal kulturverksamhet

Verksamhetsstöd till primärkommunala kulturorganisationer har under 2016 beviljats med totalt 5,7 miljoner kronor.
Av dessa utgör 3,4 miljoner kronor stöd till ideella kulturföreningar och 2,3 miljoner kronor stöd till tre internationella
konstnärsresidens. Utöver detta fick åtta studieförbund dela
på 2,7 miljoner kronor och projekt- och arrangörsstöd kunde
2016 delas ut med totalt 445 000 kronor till 24 olika publika
kulturarrangemang.

Förvaltningen gör regelbundet brukarundersökningar som
riktar sig till de som besöker till exempel biblioteken och ungdomsgårdarna. Den primärkommunala verksamheten bedriver
en mycket begränsad verksamhet i egen regi, därför genomförs inte någon brukarenkät. Statistiska centralbyrån gör dock
regelbundet mätningar av svenska folkets uppfattning om olika
offentliga verksamheter. När det gäller frågan om hur nöjd man
är med utbudet av kultur ger den gotländska befolkningen
betyget 6,4 på en tiogradig skala.
film

2016 var året då Film på Gotlands (FpG) stora projekt fördjupades och man kunde skörda frukterna av ett långsiktigt arbete.
Totalt har verksamheten för året beviljats externa projektmedel
om ca 1,5 miljoner kronor. FpG har etablerat och vidareutvecklat såväl arbetet med unga ensamkommande ungdomar
som med unga tjejer som uppmärksammar nätmobbing. Parallellt med filmfrämjande verksamhet internationellt, nationellt
och regionalt, deltar FpG i processarbetet för att utveckla
Kustateljén i Fårösund som lokal mötes-, kunskaps- och film
produktionsplats.
dans

Den gotländska dansverksamheten består av en brokig blandning av professionella aktörer och amatördansare med representanter ifrån olika genrer. Detta samarbete mellan aktörer
regionalt, nationellt och internationellt gör det möjligt att presentera dans av god kvalitet för en gotländsk publik. Dansåret
2016 har präglats av både små och stora arrangemang.

Medarbetare/ledare

Då det inte genomfördes någon medarbetarenkät under 2016
finns ingen statistik att analysera för kulturavdelningen. Men
överlag kan konstateras att det inte skett några större förändringar inom personalvolym eller vad gäller sjukfrånvaro.
Medarbetarna erbjuds regelbundet möjligheter till utbildning
och att delta i konferenser och seminarier, men på grund av
budgetåtstramningar har medarbetarnas deltagande i seminarier, konferenser och utbudsdagar inte varit lika omfattande
som tidigare. Avdelningen har en positiv inställning till engagemang som projektledare eller deltagare i tidsbegränsade projekt
som når utanför eller kompletterar den ordinarie verksamheten.

bildkonst

Under året har arbetet med offentlig konstnärlig gestaltning
fått nya arbetsformer och huvudsakligen startat upp ett nytt
konstprojekt, förskolan Törnekvior, samt slutfört renovering
av stenarbeten vid Södervärnskolan.
barnkultur

Under året har fem skolproduktioner genomförts med 67 föreställningar som nått 4 454 barn. Såväl elever som lärare har
lämnat mycket positiva omdömen om årets skolföreställningar.
Även de offentliga föreställningarna för barnfamiljer samt
arrangemang för ungdomar har varit mycket uppskattade.
Samordning kring Skapande skola fortsätter att engagera skolans organisation och 19 kulturaktörer på ön. Fokus har legat
på insatser där alla kan delta, även nyanlända elever. Något
lägre budget från Kulturrådet än föregående läsår har lett till
att några klasser fått avstå från insatser från Skapande skola.

Viktiga händelser under året

• Region Gotlands kulturplan 2017-2020 antogs
i kultur- och fritidsnämnden och i regionfullmäktige
under året. För första gången gjordes också en
lättillgänglig populärversion av kulturplanen.
• Den nyrenoverade Säveaulan blev tillgänglig för
scenproduktioner.
• Inspelning av en långfilm baserad på Harry Martinssons
epos Aniara i Kustateljén i Fårösund.
• Gotlands museum utsågs av turistnäringen till
vinnare av Stora turismpriset.
• Gotlandsmusiken satte upp En spelman på taket
tillsammans med Gotlands Musikalkompani.
• Länsteatern på Gotland genomförde en kritikerrosad
produktion med hbtq-perspektiv, Jag vet vem jag är.

Det har även gjorts en översyn och revidering av bidrags
bestämmelser för kulturorganisationer och kulturarrangemang.
Avdelningen för en aktiv dialog med kulturskapare, civilsamhället och kulturintresserade genom nätverkande och personliga kontakter samt genom att regelbundet arrangera tematiska
möten ”Rum för kultur” (tidigare benämnda ”kulturfrukostar”). Dessa möten är ett verktyg för dialog, debatt och för att
ta temperaturen på det lokala kulturlivet.
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Fritid
Kvalitet

Fritidsavdelningen har under året fortsatt genomföra en process
kartläggning av avdelningens effektivitet och tillgänglighet för
brukarna. Förvaltningen deltar i ett upphandlingsprojekt lett av
SKL kring ett nytt boknings- och bidragssystem för kommuner.
Planerat införande av nytt system är senarelagt till 2019.
bad

Huvuduppdraget för simhallarna är att tillmötesgå skolornas,
föreningslivets samt allmänhetens behov av badverksamhet.
Under året har anpassningar på Solberga- och Hemsebadet
skett, i första hand för att tillgodose skolornas behov av sim
undervisning, efter Romabadets stängning. Detta har inte medfört någon förändring gällande tillgänglig badtid utöver vardagar fram till kl 17:00 jämfört med tidigare, vilket är 22 timmar.
Skolorna som väljer Solbergabadet i Visby fyller där väl ut de
erbjudna tiderna, jämfört med Hemsebadet där tider avsatta för
skolan i hög utsträckning inte utnyttjas. Målgruppen barn och
unga ges också extra utrymme under skollov med hinderbana
och annat i bassäng.
Årets avkastningskrav gör att baden inte kommer att nå det
nationella snittet på 26 timmar enligt Kommuners Kvalitet i
Korthet (KKiK).

Brukarenkäten genomfördes under hösten och besvarades av
179 personer, en ökning med 59 st jämfört med 2015. Brukarundersökningen riktar sig till besökare på allmänhetens bad.
Undersökningen visar bland annat att
• Öppettiderna är en fråga som berör många och
det är svårt att nå upp till allas förväntningar.
Sommarens minskade öppettider fick kritik.
• Utöver öppettider är bemötande det som besökaren
anser vara viktigast.
• Av kommentarerna i undersökningen framgår
att det finns en stor efterfrågan på ett nytt badhus.
• Många kommentarer berörde besökares bristande
hygien innan bad vilket ledde till att badenheten
under vintern genomförde en informationskampanj
kring vikten av att tvätta sig innan man som besökare
kliver ner i bassängen. Uppföljning av informationsinsatsen kommer att ske under början av 2017.
föreningsstöd och anläggning

För inomhushallar var antalet uthyrningstimmar 23 413 totalt,
vilket är en minskning med 2 370 timmar jämfört med 2015.
Orsaken till denna minskning är främst renovering av Säves
stora och lilla hall mellan maj och oktober. Antalet bokningar
sena kvällar minskar överlag. Ica Maxi Arena hyrdes ut, med
start vid invigningen i slutet av september, 958 timmar under
2015. För 2016 var antalet uthyrningstimmar 2 260 helår.
Antalet uthyrningstimmar för utomhusanläggningar såsom
fotbollsplaner och friidrott har ökat med ca 1 000 timmar.

” Ett antal föreningar, främst fotboll,
har aktivt tagit emot nyanlända
i sin föreningsverksamhet. ”

Hemse
2016

Hemse
2015

Solberga
2016

Solberga
2015

5,21

5,38

4,09

4,09

5,5

5,6

5,24

5,07

Det är städat och fräscht i dusch/omklädningsrum

4,97

5,4

4,41

4,36

Det är städat och fräscht i simhallen

5,22

5,62

4,84

4,7

Personalen hälsade mig välkommen

5,2

5,36

5,07

5,31

Personalen kunde svara på mina frågor

5,2

5,76

5,39

5,8

Badets öppettider passar mig

4,57

4,7

3,88

3,59

Jag är på det hela taget nöjd med badets utbud

5,13

5,28

4,15

3,65

Totalt

5,13

5,39

4,63

4,57

88

50

95

70

Brukarnas betyg till badverksamheten
Badet motsvarar mina förväntningar
Jag känner mig trygg och säker på badet

Svarande
Ur Brukarenkät 2016. Bedömningen är på skala 1-6 där 1 är instämmer ej och 6 instämmer helt.
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Totalt svarade 182 personer på årets brukarenkät som gick ut till
de föreningar som är kopplade till fritidsavdelningen. För 2016
har vi jobbat med nöjd kund-index med en 10-gradig skala där
en 6:a motsvarar ”nöjd” och en 8:a ”mycket nöjd”. Överlag är
brukarna nöjda med fritidsavdelningens verksamhet. Endast en
fråga har fått omdömet ”ej godkänt” och det är hur nära ett ideal
de kommunala anläggningarna är, där resultatet är 5,77.
2012
2013
2014
2015
2016

Antalet aktiva idrottsutövare
7 132 7240

7504

7856
7233
6261 6135 6459 6282

Under året har ett fokus för badenheten varit arbetsmiljöarbete.
En begäran om åtgärd enligt kap.6 § 6a inkom, vilket resulterade i en inspektion från Arbetsmiljöverket. Efter inspektionsmötet drogs anmälan från facket tillbaka och efter svar från
förvaltningen till Arbetsmiljöverket avskrevs ärendet. Arbetsmiljöarbetet på badenheten fortsätter på regelbunden basis
tillsammans med medarbetarna.
Medarbetarna upplever oro för framtiden, både för vad som
kommer att ske med verksamheten men även för egen del. De
besparingar som presenterades de kommande åren samt att
nämnd och förvaltning utreds skapar känslan av missförtroende kring vad KFF och dess personal gör.

5456

Viktiga händelser under året

Pojkidrott

Flickidrott

Antalet aktiva i övrig ungdomsverksamhet
769 665 627
455 483

770 719 705 647 788

Pojkar övrig
ungdomsverksamhet

Flickor övrig
ungdomsverksamhet

Trots minskning i antalet rapporterade medlemmar har antalet
deltagartillfällen bland unga ökat. Inom idrottens ungdomssida
har de ökat med 11 400 st och för övrig ungdom med 8 165 st.
Av det utbetalade stöd som går till ungdomar; aktivitetsstöd,
distriktsstöd och resestöd, tilldelas 93 procent till idrotten och
7 procent ges till övrig ungdomsverksamhet. Könsfördelning
inom idrotten visar att antalet aktiva pojkar fortfarande är
fler än flickorna. Bland övrig ungdomsverksamhet är flickor i
majoritet gentemot pojkarna, båda grupperna har ökat sedan
föregående år. Även för föreningar för funktionsvariation samt
pensionärsföreningar har antalet sammankomster ökat. Ett antal
föreningar, främst fotboll, har aktivt tagit emot nyanlända i sin
föreningsverksamhet.

• Ungdomens dag på Ica Maxi arena 28 maj blev ett unikt
samarbete mellan det offentliga och civila samhället.
800 besökare inkl familjer från asylboenden kunde
prova-på ett 20-tal aktiviteter samt njuta av kulturella
framträdanden.
• Herrlandslaget i innebandy hade sitt uppstartsläger
inför VM på Ica Maxi arena.
• Sveriges första ungdomskonvent ”Tubecon” gjorde ett
nedslag i Visby på Ica Maxi arena på sin nationella turné.
• Under Kulturnatten samarbetade badenheten med Film
på Gotland och visade filmen Hajen som ”Dive-in-bio” på
storskärm på Solbergabadet. Det blev en publiksuccé som
följdes upp under jullovet med filmen ”Den lilla sjöjungfrun”.
• Bevattningsförbudet.
• Rävhagens konstgräsplan har fått ny belysning, Södervärns
hallen har installerats nytt ljudsystem, motionsspåret i Slite
håller på att helrenoveras och utrustningen för uthyrning
till föreningslivet vid IP Skogen har börjat bytas ut.

Medarbetare/ledare

2015 blev förvaltningen tvungen att stänga Romabadet vilket
ledde till att medarbetare som tidigare arbetet på Romabadet
hade behov av nya tjänster. Romabadets personal är nu fördelade
på vakanta tjänster på de övriga baden. Inom avdelningen är badvaktmästare en svårrekryterad yrkesgrupp på både kort och lång
sikt. Det beror delvis på det låga löneläget, arbetstider samt att det
inte finns någon utbildning till badvaktmästare alls i landet just nu.
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Ungdom
Kvalitet

Ungdomsverksamheten med sina fysiska mötesplatser spridda
över ön har stor betydelse för unga människors trygghet och
växande. En förtroendefull dialog mellan kompetenta och
erfarna ledare och identitetssökande ungdomar lägger grunden
för värderingar och nyfikenhet och är en motkraft till utan
förskap.
Avdelningen gjorde en brukarundersökning under hösten på
samtliga ungdomsgårdar och på Fenix Ungkulturhus. Totalt
svarade 254 personer och könsfördelningen var mycket jämn.
Den främsta anledningen till att ungdomar besöker gården är
att träffa kompisar och interagera med fritidsledarna. Antalet
besökare har ökat kraftigt och de upplever att gårdarna har bra
öppettider, att de som besökare känner sig trygga, delaktiga och
blir respektfullt bemötta.

Den främsta anledningen till det ökade besökantalet är en ny
kategori besökare i form av asylsökande ensamkommande ungdomar. De har funnit sig mycket väl tillrätta i den öppna gårdsverksamheten. Ett ökat antal besökare är naturligtvis positivt,
men det har samtidigt inneburit att kvaliteten i verksamheten
blivit lidande och ett slitage på personalresurser, som märks
tydligast vid Puma ungdomsgård.
Verksamheten i Lärbro lades ned i maj vilket innebar att avdelningen förstärkte verksamheterna i Fårösund och Slite. Vid
Roma ungdomsgård, som huserat i en ofinansierad paviljong,
har en process pågått för att finna billigare lokaler och verksamheten kommer under nästkommande år att flytta. Fenix
”nördprojekt” har fått förlängt förtroende från Allmänna
Arvsfonden och har gått in i sitt andra år; ett aktivt projekt
som spiller över på andra verksamheter. I samarbete med Film
på Gotland genomförs projektet RIBS, som handlar om ungt
entreprenörskap.
Ett nytt måldokument har under året utarbetats där det övergripande målet är ”att främja unga människor växande och nyfikenhet genom att bedriva en jag-stärkande verksamhet präglat
av ett salutogent synsätt” och där verksamheten ska ”arbeta efter
ett möjliggörande perspektiv där våra verksamheter utvecklar
ungas förmågor och främjar mellanmänskliga möten.”
Medarbetare/ledare

Under året har två extra tjänster inrättas för att möta de ökade
besöksvolymerna på ungdomsgårdarna. Samtidigt har en
indragen administrativ tjänst medfört att arbetsbelastningen
på avdelningschef och enhetschefer har ökat men även att vissa
uppgifter inte längre kan prioriteras. Flera vakanta tjänster i
kombination med en hård arbetsbelastning har tyvärr resulterat
i en ökning av antalet sjukskrivningar under året.

Nyckeltal

2016

2015

2014

Totalt antal besök öppen verksamhet

44 014

26 388

28 043

Totalt antal deltagare, öppen och annan verksamhet

47 470

32 490

33 071

Andel flickor i % – öppen och annan verksamhet

35 %

42 %*

42 %

Andel pojkar i % – öppen och annan verksamhet

64 %

58 %*

57 %

1%

< 1%

1%

141,5

156

155

140

Antal öppna timmar i genomsnitt per ungdomsgård

17,7

17,3

17,3

24,3

Antal öppna timmar i veckan på ungdomsgård/1000 inv. i åldern 13-19 år

34,4

30

36,1

23

Nettokostnaden per öppen timme

2 562 kr

2 449 kr

2 238 kr

2 159 kr

Nettokostnaden per invånare i åldern 13-19 år

3 522 kr

3 732 kr

3 770 kr

2 781 kr

Andel hen i % – öppen och annan verksamhet
Antal öppna timmar under normal vecka,
endast tider för åldern 13-19, ledare på plats

*
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Nackanätverket 2015*

Nya siffror från Nackanätverket ej klara för 2016

Svårigheten med att rekrytera utbildad personal fortsätter att
vara ett problem för ungdomsavdelningen. Sannolikt kommer
avdelningen att behöva rekrytera nya medarbetare med annan
utbildningsbakgrund och att vidareutbilda dessa under anställningens första tid. Utbildningsinsatserna inom integrationsområdet har särskilt på ungdomsavdelningen prioriterats för att ge
medarbetarna de verktyg som krävs. Idag har avdelningen medarbetare med specialkompetens inom till exempel friluftsliv,
hbtq- och jämställdhetsfrågor.

Viktiga händelser under året

• Det stora antalet ensamkommande asylsökande har
medfört en kraftig ökning av antalet gårdsbesökare.
• Verksamheten i Lärbro lades ned i maj.
• En enhetschef har gått i pension och en ny enhetschef
har börjat.
• Sommarverksamheten har utvecklats tack vare statsbidrag.
• Ett stort arrangemang i samband med skolavslutningen,
i samarbete med andra samhällsaktörer, har genomförts.

Av ungdomsavdelningens tillsvidareanställda fritidsledare
(30 st.) har 5 st. en deltidsanställning. Önskvärt är att samtliga har heltidsanställning, vilket dock inte medges på grund av
budgetbegränsningar.

” Idag har avdelningen medarbetare med
specialkompetens inom till exempel friluftsliv,
hbtq- och jämställdhetsfrågor. ”
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Ekonomi
Målet för ekonomiperspektivet är att ekonomin är uthållig
och i balans ur ett generationsperspektiv. 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.
drift

Kultur- och fritidsförvaltningens resultat visar
på ett överskott på 2,3 miljoner kronor.
Avdelning

Avdelningarna har uppfyllt sina resultatkrav som beslutades av
nämnden i maj utifrån det ekonomiska läget.
Nettokostnadsutvecklingen på förvaltningen de tre senaste
åren har varit följande.
• År 2014 +1,3 procent.
• År 2015 +3,5 procent vilken förklaras av ramökning
för ICA Maxi Arena.
• År 2016 +3 procent vilken förklaras av ramökning
för ICA Maxi Arena.

Resultat (tkr)

Förvaltningsledning

735

Fritidsavdelning

992

Biblioteksavdelning

201

Kultur- och ungdomsavdelning

381

Totalt resultat

2 309

Framför allt beror överskottet på en återhållsamhet med ekonomiska resurser tillsammans med förvaltningens förmåga att få
in externa medel genom olika projekt. Även tillskott från integrationsmedel har påverkat resultatet positivt.
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investeringar

Förvaltningen begär att få flytta över 100 000 kronor till nästa
års budget för investeringar i den nya speedwaybanan.
Eget kapital

tkr

Ingående balans 2016

2 637

Överföring av 2014 års resultat

1 439

Återbäring från Serviceförvaltningen
Utgående balans 2016-12-31

75
4 151

Utveckling på sikt
Här följer en sammanställning över förvaltningens utvecklingsområden de kommande åren uppdelat per avdelning.
bibliotek

• Ett av utvecklingsområdena för biblioteken på Gotland
är att starta ett eller flera så kallade Meröppna bibliotek.
De innebär en utökad tillgänglighet men med bibehållen
bemanning av biblioteket.
• Arbeta för ökad läsförståelse och språkutveckling där
barn och unga är en prioriterad målgrupp.
• Ett utvecklingsområde är att, tillsammans med andra
förvaltningar, utforma metoder gentemot familjer med
yngre barn för att främja högläsning.
• Utreda möjligheterna och förutsättningar för att byta
biblioteksdatasystem.
• Fortsätta arbetet med att färdigställa medieplan och
biblioteksplan.

• Utredning kring filmklustret i Fårösund och övergång
från projektform till permanent verksamhet.
• Tillgången till ändamålsenliga lokaler för repetition och
presentation av scenkonst (musik, teater, dans) behöver
förbättras.
fritid

• Ny belysning och delvis ny dragning av motionsspåret i Slite samt ny belysning till motionsspåret
i Hemse.
• Förbereda Gotlands arrangemang av NatWest
Island Games.
• Utveckla nya bidragsbestämmelser.
• Byta ut fotbollsplaner av gräs till konstgräs, positivt
ur bevattnings- och skötselperspektiv samt möjliggörande av ökat nyttjande.
• Nya omklädningsrum till A7-hallen för att möjliggöra mer aktivitet.

kultur

• Måluppfyllelse av kulturplanen och genomförande
av dess aktiviteter.
• Fortsatt utveckling av Roma kungsgård som kultur
mötesplats i nära samverkan med Gotlands Förenade
Besöksnäring, Statens Fastighetsverk, Gotlands museum,
Romateatern och ett flertal lokalt verksamma företag
och föreningar.
• Ett kluster för KKN-företagande har initierats och just
nu pågår diskussioner kring ett övertagande av de lokaler
i Visby innerstad som Kulturskolan flyttar ur.

ungdom

• Utveckling för att möta dagens ungdomar och
för ökat ungdomsinflytande i verksamheten.
• Utveckla tematiska gruppverksamheter.
• Behov av nya lokaler i Roma och Hemse.
• Arbeta för att öka fritidsledaryrkets attraktivitet.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
Postadress 621 81 Visby
Tel 0498-26 90 00 vxl
Hemsida www.gotland.se

Ärendenr KFN 2017/6 och 2014/243

Kultur- och fritidsförvaltningen

Datum 30 januari 2016

Ärende 3
Bilaga 2

Kultur- och fritidsnämnden

Uppföljning av internkontroll 2016
Bakgrund

Kultur- och fritidsnämnden (KFN) antog 2015-11-03 internkontrollplanen. Av
beslutet framgår det att nämnden årligen skall utse 3-4 fokusområden där
resultatet av kontrollerna skall dokumenteras och återrapporteras till nämnden
Bedömning

Förvaltningens bedömning av valda områden för 2016 är:
• Ungdom: Beredskapsplanering. Den senaste tidens oroligheter på
ungdomsgårdarna belyser vikten av en väldokumenterad och tydlig
plan i händelse av krissituationer
• Ekonomi: Utbetalningar i Booking. Revisorerna efterlyste i sin rapport
2015 en interkontroll av utbetalningarna som görs genom Booking.
• Bibliotek: Följa fastställda lagar och planer. Ett område som under
året kommer att belysas i syfte att öka medvetenheten hos personalen.
• Fritid: Drunkningstillbud. För att ytterligare belysa vikten av utbildad
badpersonal och dessutom skapa acceptans för de tester personalen
årligen skall genomgå.
Resultat av kontrollerade fokusområden

Ungdomsavdelningen: Beredskapsplanering.
Vid de gårdar som upplevt oroligheter, Puma och Fårösund, har särskilda
handlingsplaner för hot- och våldssituationer upprättats under 2016.
Handlingsplanerna har använts och fungerat väl.
Ekonomi: Utbetalningar i Booking.
Kontroll har utförts genom stickprov av 25 verifikationer avseende
bidragsutbetalningar för 2016. Samtliga föreningar har inlämnat handlingar
som uppfyller kraven för att utbetalning kan ske och samtliga verifikationer har
granskats och attesterats av behörig personal.

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 (2)

Ärendenr KFN 2017/6 och 2014/243

Förvaltning
Region Gotland

(Följande vernummer har kontrollerats: 122000017, 122000028, 122000065,
122000104, 122000122, 122000138, 122000233, 122000295, 12000377,
12000408, 122000408, 122000438, 122000452, 122000495, 122000543,
122000549, 122000566, 122000593, 122000639, 12200641, 2500042, 2500054,
2500062, 2500066, 2500074).
Bibliotek: Följa fastställda planer och bibliotekslagen.
Biblioteksavdelningen har under året färdigställt ett antal planer;
tillgänglighetsplan, mångfaldsplan samt påbörjat ett arbete med en medieplan.
Biblioteksavdelningen har även deltagit i framställandet av en ny kulturplan.
Arbete med planer samt besparingsåtgärder har ställt bibliotekets uppdrag och
verksamhet på sin spets. I och med besparingsbeslut kring vår Boken kommerverksamhet har regionens jurist varit inkopplad.
Fritidsavdelningen: Drunkningstillbud.
Badpersonalen har under 2016 genomfört ”Guldmagistern” 1 ggr, HLR,
defibrillator och larmrutiner 2 ggr samt livräddningsprov 1 g/månad.

Bedömning

Granskningen visar att riktlinjerna för verksamhetsområden fungerar
tillfredställande.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Maria Modig

Kultur- och fritidsdirektör

2 (2)

Ärendenr KFN 2017/7

Kultur- och fritidsförvaltningen

1 (2)

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Catrine Wikström

Datum 7 februari 2017

Ärende 5

Kultur- och fritidsnämnden

Fördelning av verksamhetsmedel till regionala
länsinstitutioner inom kultursamverkansmodellen 2017
Förslag till beslut

De regionala kulturinstitutionerna inom kultursamverkansmodellen beviljas medel
(SEK) enligt nedan. 1
53,66 %

Gotlands Museum
Gotlands Musikstiftelse
Länsteatern på Gotland
Gotlands Länsbibliotek
Film på Gotland
Danskonsulentverksamhet
Summa

46,34 %

Varav
Fördelning
villkorade Fördelning
Totalt 2017
2
statsbidrag
medel
regionbidrag
8 943 416
7 755 638
16 699 054
7 202 206
402 600
6 245 678
13 447 884
4 697 634
158 900
3 979 070
8 676 704
918 931
799 092
1 718 023
908 668
795 455
1 704 123
189 145
166 984
356 129
22 860 000
561 500
19 741 917
42 601 917

Bakgrund

Gotlands regionala länsinstitutioner har sedan 2011 erhållit verksamhetsmedel via
kultursamverkansmodellen. Modellen innehåller en del statliga medel och en del
regionala medel. De regionala kulturinstitutionernas uppdrag styrs övergripande av
Region Gotland kulturplan 2017-2020, samt ett mer specificerat regionalt uppdrag
inklusive villkor som bifogas beslut om medel.
Kulturrådets huvudprincip om fördelning av medel, som kommunicerades första
gången inför 2016, gäller fortsatt.
•
•

1

Kulturrådet räknar upp statsbidraget med 1,14 % om region/landsting räknar
upp stödet till verksamheter inom kultursamverkansmodellen.
Kulturrådet står kvar på föregående års belopp om region/landsting ligger
kvar på föregående års belopp.

Beloppen inkluderar kulturkonsulenterna.

2

Villkorade medel 2017: De av Kulturrådet villkorade medlen ska fördelas till verksamhet som främjar utveckling,
förnyelse och kompetensutveckling inom scenkonstområdet. Av villkoren framgår att medlen i första hand ska fördelas till
de institutioner som t.o.m. den 31 december 2014 var förtecknade i bilaga A till förordningen (2003:56) om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning (enligt Kulturrådets
regleringsbrev). Medlen ska användas till kvalitetsförstärkande insatser. Vid behov av vägledning hänvisas till Kulturrådets
skrivelse från februari 2015. Slutlig redovisning av genomförda insatser sker i scenkonstinstitutionernas
verksamhetsberättelser för 2017.

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post registrator-kfn@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby
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Kultur- och fritidsförvaltningen

Ärendenr KFN 2017/?

Catrine Wikström

•

Kulturrådet minskar statsbidraget med motsvarande andel om
region/landsting minskar stödet till verksamheter inom
kultursamverkansmodellen.

Villkorade medel - scenkonst

För tredje året i rad villkorar Kulturrådet en del av de beviljade medlen till
scenkonstorganisationerna i landet. För Gotlands del gäller det Gotlandsmusiken och
Länsteatern på Gotland som i enlighet med villkoret ska använda i tabellen ovan
angivna summa till kvalitetsförstärkande insatser som främjar utveckling, förnyelse
och kompetensutveckling. Summan härstammar från pensionsöverenskommelsen
och är inte förhandlingsbar. År 2015 var summan 318 000 kr och år 2016 var den,
liksom för innevarande år, 561 500 kr. Slutlig redovisning av genomförda insatser
sker genom scenkonstinstitutionernas verksamhetsberättelser för 2017.
Statsbidrag till regional kulturverksamhet för förstärkning av scenkonsten 2017

Kulturrådet beviljar, inom kultursamverkansmodellen men utöver ovan nämnda
fördelning, 495 000 kr till Gotlandsmusiken. Orsaken är Skatteverkets ändrade
föreskrifter angående kostnadsavdrag för musiker vid beräkning av
arbetsgivaravgifter. Villkor följer med medlen, se bilaga 6.
Bedömning

Med hänsyn till Kulturrådets fördelningsprinciper enligt ovan gör kultur- och
fritidsförvaltningen bedömningen att Region Gotland för 2017 bör ligga på 2016 års
nivå plus en uppräkning av stödet till kultursamverkansmodellen med 2 %.
Bilagor

1. Gotlands Museum inklusive villkor angående kulturarvskonsulent, konstkonsulent
och slöjd- och formkonsulenter.
2. Gotlands Musikstiftelse
3. Länsteatern på Gotland inklusive villkor angående scenkonstkonsulent och
danskonsulent.
4. Gotlands länsbibliotek
5. Film på Gotland inklusive villkor angående filmkonsulent.
6. Bilaga statsbidrag till regional kulturverksamhet för förstärkning av
scenkonsten 2017 (Gotlands Musikstiftelse)

Kultur- och fritidsförvaltningen

Maria Modig

förvaltningsdirektör

Catrine Wikström

regional kulturstrateg
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Ärendenr KFN 2017/7

Kultur- och fritidsförvaltningen

Handlingstyp Beslut

Catrine Wikström

Datum 7 februari 2017

Beslut Gotlands Museum 2017
Beslut gällande anslag av statliga och regionala medel (SEK) inom kultursamverkansmodellen år 2017.

Gotlands Museum

53,66 %
46,34 %
Fördelning
Fördelning
Totalt 2017
statsbidrag
regionbidrag
8 943 416
7 755 638
16 699 054

Medlen beviljas under förutsättning att de mål som beskrivs i den regionala kulturplanen och
institutionens verksamhetsplan uppfylls. För beslutet gäller de förutsättningar som beskrivs nedan
under rubriken Villkor och Formalia, liksom de villkor som beskrivs i bilagan för
konsulentverksamheten.
Verksamhetsmedlen utbetalas kvartalsvis med en fjärdedel (1/4) av den totala summan per gång.
Utbetalning medges först då mottagaren undertecknat att hen mottagit beslutet och returnerat ett
exemplar till kultur- och fritidsförvaltningen.
För Region Gotland, kultur- och fritidsförvaltningen

Maria Modig
Förvaltningsdirektör

Villkor för beviljade medel
•
Institution som erhållit medel från kultursamverkansmodellen eller Region Gotland och som inte
använt dessa i enlighet med beviljad ansökan och villkor är återbetalningsskyldig.
•
Kultur- och fritidsnämnden beslutar om återbetalningsskyldigheten.
•
Återbetalningsskyldigheten omfattar även ränta på beloppet enligt 2 och 5§§ räntelagen.
•
Region Gotlands logotype ska synas i alla publikationer och i all marknadsföring.

Bekräftelse på mottaget beslut

För Gotlands Museum

Susanne Thédeen
Länsmuseichef

Besöksadress Visborgsallén 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Plusgiro 18 97 50-3

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

E-post registrator-kfn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Villkor
NATIONELLA KULTURPOLITISKA MÅL
Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med
yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet.
Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.
För att uppnå målen ska kulturpolitiken:
• främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla
sina skapande förmågor,
• främja kvalitet och konstnärlig förnyelse,
• främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas,
• främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan,
• särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.
Horisontella perspektiv
•

Jämställdhet

•

HBTQ

Med jämställdhet menas att kvinnor-män och flickor-pojkar ska ha lika möjlighet att ta
del av samhällets gemensamma resurser som går till kulturskapande och att utöva ett
aktivt konstnärskap.

Med HBTQ menas homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner och perspektivet
gäller allas lika möjligheter att delta i kulturlivet.

•

Barn och unga

•

Tillgänglighet

•

Interkulturell verksamhet

•

Barns och ungas möjligheter att ta del av professionell kultur, till eget utövande och
inflytande över kulturutbudet.

Med tillgänglighet åsyftas både geografisk och socio-ekonomisk tillgänglighet samt
tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Med interkulturell verksamhet menas att kulturer betraktas som dynamiska, dvs att
individer med olika kulturell bakgrund möts och utbyter erfarenheter och perspektiv,
vilket gör kulturer föränderliga och stadda i ständig utveckling. Interkulturell verksamhet
understryker dimensionen av dialog och interaktion mellan organisationer och grupper.

Internationalisering

Med internationell verksamhet avses verksamhet inom kulturområdet som berör Sverige
samt minst ett annat land.

De nationella kulturpolitiska målen och de horisontella perspektiven följs årligen
upp av Kulturrådet.
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REGION GOTLANDS PRIORITERINGAR ENLIGT KULTURPLAN 2017-2020
Region Gotland har beslutat att den regionala kulturen under perioden 20172020 huvudsakligen ska fokusera på tre områden:
•
•
•

Kulturellt deltagande
Villkor för kulturskapande
Kulturdriven tillväxt och innovation

Bakgrunden till denna prioritering ligger i de nationella kulturpolitiska målen
samt i de regionala utvecklingsbehoven. Målen omfattar samtliga regionala
kulturinstitutioner på Gotland.
UPPDRAG TILL INSTITUTIONER INOM KULTURSAMVERKANSMODELLEN
Det regionala uppdraget innebär att institutionen inom sin konstform och
sitt verksamhetsområde ska:
1. Regionalt tillgängliggöra sin verksamhet
Institutionen ska verka för att ge alla invånare på Gotland – oberoende av
ålder, kön, ekonomiska, geografiska, funktionsrelaterade eller sociala
hinder – möjlighet att delta i, och ta del av, det regionala kulturlivet. Barns
och ungas rätt till kultur ska särskilt uppmärksammas.
2. Vara en möjliggörare för Gotlands övriga aktörer
Institutionen ska vara ett nav och en sammanhållande aktör inom sitt
verksamhetsområde. Den ska samordna, förmedla och bygga kunskap
bland annat genom skapandet och utvecklandet av nätverk och
mötesplatser samt genom att delta i samarbeten med andra kulturaktörer,
civilsamhälle och fria professionella kulturskapare.
Institutionen ska sörja för att stödja fria professionella kulturskapare,
bland annat genom tillfälliga anställningar, rådgivning samt att bidra med
kompetens vid samarbeten och gemensamma projektansökningar. Även
amatörer och ideella ska på olika sätt stödjas genom samarbeten.
Genom att anta arbetssätt och metoder som främjar samordning ska både
kulturkonsulenter och fria professionella kulturskapare kunna dra nytta av
den plattform som institutionen utgör.
Vid tillfällig anställning av fria professionella kulturskapare ska
institutionen beakta mångfaldsperspektiv kopplat till aspekterna genus,
könsidentitet och könsuttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion
eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, ålder och klass.
Institutionen ska främja att jämställdhet inom verksamheten uppnås i
praktiken och aktivt arbeta med jämställdhetsarbete. Bidragsmottagande
organisationer uppmanas att anordna och medverka i utbildningar i
jämställdhet.
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De regionala kulturinstitutionerna ska ersätta medverkande fria
professionella kulturskapare enligt gällande avtal och
arvodesrekommendationer, exempelvis MU-avtalet och KLYSorganisationernas arvodesrekommendationer. Detta ska till fullo vara
genomfört 2020.
3. Sörja för att verksamheten håller hög kvalitet och bidrar med
konstnärlig utveckling och förnyelse
Institutionen ska hålla en hög professionell nivå och kvalitet i all sin
verksamhet samt vara en plattform för konstnärlig utveckling och
förnyelse inom området. Institutionen ska göra omvärldsanalyser, koppla
forskning till sin verksamhet, initiera ny kunskap och testa nya grepp.
Institutionen ska årligen genomföra undersökningar där slutkonsumenten
får svara på frågor om nöjdhet kring utbud och innehåll i verksamheten.
4. Tillhandahålla främjandeverksamhet genom huvudmannaskap för
kulturkonsulenter
Institutionen ska för konsulenternas räkning tillhandahålla arbetsplats
inklusive erforderlig teknik, verksamhetsbudget samt tillgång till att kunna
nyttja institutionens administrations-, informations- och
marknadsföringsresurser. Institutionen ska i sitt huvudmannaskap tillse
att arbetsledning och skapande av strukturer för arbetssätt och
verksamhet möjliggör för konsulenten att fullfölja sitt uppdrag, vilket är
bredare än att verka för en enskild institution. Konsulenterna ska,
oberoende av huvudmannaskapet, kunna arbeta främjande över hela
fältet inom sina respektive områden.
Region Gotland ska under perioden 2017-2020 genomföra ett
utredningsarbete där effekter av nuvarande organisation för
konsulenterna analyseras. Utredningen ska bland annat se över
huvudmannaskapet och hur man kan skapa gemensamma strukturer och
samordning. Utredningen ska innehålla ett förslag till organisation som
optimerar utkomst och effekter av satsade medel.
ÖVRIGA ÖVERENSKOMMELSER
Inga övriga överenskommelser som rör kultursamverkansmodellen finns.

Formalia
Kulturplanen är det styrande dokumentet där övergripande mål och
riktlinjer för institutionerna finns.
ANSÖKAN
Ansökan om verksamhetsstöd görs via kulturdatabasen.
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PLANERING OCH RAPPORTERING
Verksamhetsplaner
Institutionernas verksamhetsplaner ska innehålla specifika mätbara mål
och/eller aktiviteter som svarar mot beslutet och kulturplanens
övergripande fokusområden och mål. Institutionerna ska ta fram två olika
verksamhetsplaner. En årlig detaljerad verksamhetsplan och en fyraårig
långsiktig övergripande verksamhetsplan som till innehåll och tid
harmonierar med kulturplanen, det vill säga följer dess mål och
intentioner samt sträcker sig över samma period. Verksamhetsplanerna
lämnas till regionen i samband med ansökan. Verksamhetsplanerna ska
följa den mall som kultur- och fritidsförvaltningen tillhandahåller.
Ettårig verksamhetsplan - hur
I denna ska framgå hur institutionen arbetar med de prioriteringar som
gäller under perioden utifrån kulturplanen och beslutet. Den ettåriga
verksamhetsplanen visar genomförande, dvs hur de specifika och mätbara
målen ska uppnås, vilka aktiviteter mm.
Fyraårig verksamhetsplan - när
Den fyraåriga verksamhetsplanen ska beskriva uppdraget ur ett långsiktigt
perspektiv samt visa en sammanfattande tidsplan (år 1, 2, 3, 4) för när
måluppfyllelse sker, samt information om eventuella förändringar i
förhållande till ursprunglig planering.
Årsredovisning
Institutionen ska årligen redovisa verksamheten i årsberättelsen eller
motsvarande 1. I denna ska institutionen redogöra för viktiga händelser,
ekonomiskt resultat och göra en beskrivning av hur institutionen arbetat
med att uppfylla målen i kulturplanens fokusområden och de horisontella
perspektiven. Verksamheten ska även beskrivas i relation till det regionala
uppdraget.
UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING
Kulturrådets uppföljning sker kvantitativt och kvalitativt. Den kvantitativa
verksamheten rapporteras årligen till Kulturrådet via kulturdatabasen. Den
kvalitativa uppföljningen görs av kultur- och fritidsförvaltningen utifrån
direktiv från Kulturrådet.
Kultur- och fritidsförvaltningen gör också en egen uppföljning, som sker
främst vid dialogmötena (se nedan under Dialog och möten). Där sker
uppföljning av verksamhetsplaner samt resultatet av den undersökning
kring nöjdhet vad gäller utbud och innehåll i verksamheten som
institutionen årligen ålagts att göra (se punkt 3 under Regionalt uppdrag).

1

Uppgifterna avseende den nationella uppföljningen, kvantitativ och kvalitativ ska överensstämma
i all redovisning, oavsett mottagare.
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I övrigt åligger det institutionerna att i förekommande fall rapportera det
som efterfrågas från Region Gotland, Kulturrådet och/eller annan
myndighet.
DIALOG OCH MÖTEN
Enskilda möten
Varje institution och kultur- och fritidsförvaltningen för löpande dialog och
gör två avstämningar per år, vilka initieras av förvaltningen.
Avstämningarna avser verksamhetsplan, beslut om verksamhetsmedel,
verksamhetsberättelse, prognos för måluppfyllelse samt eventuella
revideringar av kulturplanen.
Gemensamma möten
Därutöver möts samtliga institutionschefer och kultur- och
fritidsförvaltningen gemensamt en gång per år för generell avstämning.
Avvikelse i förhållande till planerad verksamhet
Om en institutions verksamhet förändras väsentligt i förhållande till
villkoren ska kultur- och fritidsförvaltningen snarast kontaktas.
Förändringar kan medföra att verksamhetsstödet påverkas. På
motsvarande sätt ska förvaltningen i så god tid som möjligt kontakta
institutionen om det uppstår förändringar i de förutsättningar som ligger
till grund för verksamhetsstödet.
FINANSIERING
Institutionernas verksamhet finansieras i huvudsak med offentliga medel
från staten och regionen inom ramen för samverkansmodellen.
Verksamhetsstödet betalas ut av kultur- och fritidsförvaltningen efter att
Kulturrådet har meddelat fördelningsbeslut och efter beslut i kultur- och
fritidsnämnden.
ÖVRIGA ÖVERENSKOMMELSER
I förekommande fall kan kultur- och fritidsförvaltningen teckna avtal med
institutionerna kring särskilda frågor. Nya uppdrag kan komma att uppdras
institutionerna, exempelvis efter revidering av kulturplan. Ovan nämnda
uppdrag beskrivs i beslutet eller i bilagor till detsamma.

6 (8)

Kultur- och fritidsförvaltningen

Ärendenr KFN 2017/7

Catrine Wikström

Villkor angående kulturarvskonsulent,
konstkonsulent och slöjd- och
formkonsulenter
Gotlands Museum har, som huvudman för fyra kulturkonsulenter, ett övergripande
ansvar för främjandeverksamheten på Gotland inom områdena kulturarv, konst och
främjande av hemslöjd. Genom sitt huvudmannaskap för kulturarvs-, konst- och
slöjd- och formkonsulenterna ska Gotlands Museum möjliggöra att konsulenterna
kan fullfölja sitt uppdrag i enlighet med Region Gotlands kulturplan 2017-2020:
Att öka alla människors möjligheter att möta olika kulturyttringar.
Att bidra till att barn och unga, liksom andra prioriterade målgrupper, får
möjlighet att möta den professionella kulturens olika uttrycksformer hos såväl
institutioner som fria utövare.
• Att ha ett helhetsperspektiv inom respektive område med överblick och
detaljkännedom – lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.
Att
vara en aktiv resurs för alla utövare inom området, exempelvis genom att
•
verka via olika nätverk, ge stöd i frågor om extern finansiering och
projektansökningar samt initiera kompetensutveckling.
• Att arbeta både strategiskt och operativt, utefter främjandeområdets specifika
förutsättningar.
•
•

Region Gotland ska under perioden 2017-2020 genomföra ett utredningsarbete där
effekter av nuvarande organisation för konsulenterna analyseras. Utredningen ska
bland annat se över huvudmannaskapet och hur man kan skapa gemensamma
strukturer och samordning. Utredningen ska innehålla ett förslag till organisation
som optimerar utkomst och effekter av satsade medel.
Medel för konsulenterna ingår i totalbeloppet i detta beslut om medel från Region
Gotland till Gotlands Museum.
Konsulenternas ansvarsområde
Alla kulturkonsulenter ska, oberoende av huvudmannaskapet, arbeta främjande över
hela fältet inom sina respektive områden.
Konsulenternas ansvarsområde är att arbeta främjande inom fältet för kulturarv,
konst och hemslöjd och därmed göra dessa områden mer tillgängliga för alla.
Främjandeverksamheten syftar till att utveckla och stärka de olika områdena genom
omvärldsbevakning, brobyggande och nätverksskapande mellan olika aktörer.
Strategier för kulturkonsulenterna finns beskrivna i kulturplanen under rubriken
konst- och kulturfrämjande verksamhet. Konsulenterna är en länk till civilsamhället
och till fria professionella kulturskapare. I uppdraget ingår även att särskilt främja
barn och ungas möjligheter att tillgodogöra sig kunskaper och färdigheter inom
respektive område.
Arbetsbeskrivning
Konsulenterna har ett strategiskt och operativt främjandeuppdrag inom områdena
kulturarv, konst och hemslöjd. Konsulenterna är samordnare och kontaktpersoner
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gentemot kulturarvs-, konst- och hemslöjdsaktörer. I uppdraget ingår att utveckla nya
vägar för publikkontakter samt att ta initiativ till projekt som förnyar och utvecklar
områdena.
Konsulenterna har en rådgivande funktion och är samtalspart för idéer och frågor,
undersöker behov av och initierar seminarieverksamhet, utbildningar och projekt.
Samverkan med andra regioner nationellt och internationellt är en viktig del av
arbetet.
Konsulenterna ingår i RFKU, Regionalt Forum för Kulturutveckling.
Konsulenterna ska årligen ta fram en verksamhetsplan/handlingsplan som vid
anmodan lämnas in till kultur- och fritidsförvaltningen, liksom en
verksamhetsberättelse.
 Kulturarvskonsulent 100 %
Kulturarvskonsulentens tre huvudområden är:
 Att vara är en lots till Gotlands Museums experter och unika kompetens.
 Att vara adjungerad och sammankallande i Region Gotlands Kulturarvsråd
som består av representanter för Gotlands Museum, Länsstyrelsen i Gotlands
län, Uppsala Universitet Campus Gotland, Gotlands hembygdsförbund,
Gotlands läns hemslöjdsförening, Landsarkivet i Visby, Visby Stift samt
Region Gotland.
 Att arbeta nära hembygdsföreningarna, kulturarvsentreprenörer och andra
kulturarvsaktörer.
 Konstkonsulent 50 %
Konstkonsulentens tre huvudområden är:
 Att arbeta främjande för konstsektorn och göra den gotländska konstscenen
tillgänglig för alla.
 Att initiera konstprojekt och söka externa medel för att kunna genomföra
dem.
 Att arbeta strategiskt mot olika målgrupper med fokus på barn och
ungdomar, tillgänglighet och fria aktörers arbetssituation.
 Slöjd- och formkonsulenter 175 %
Slöjd- och formkonsulenternas tre huvudområden är:
 Tillgängliggörandet av slöjd, konsthantverk och form som kulturarv
 Utveckling av slöjd, konsthantverk och form som näring
 Kunskapsöverföring och spridande av bildning kring slöjd, konsthantverk
och form.
Kontaktpersoner
Gotlands Museum

Kultur- och fritidsförvaltningen

Annelie Adolfsson, kulturarvskonsulent
Armin Scholler, konstkonsulent
Frode Falkenhaug, slöjd- och formkonsulent
Anso Norling, slöjd- och formkonsulent

Catrine Wikström, regional kulturstrateg
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Datum 7 februari 2017

Beslut Gotlands Musikstiftelse 2017
Beslut gällande anslag av statliga och regionala medel (SEK) inom kultursamverkansmodellen år 2017.

53,66 %

Gotlands Musikstiftelse

46,34 %

Varav
Fördelning
villkorade Fördelning
Totalt 2017
1
statsbidrag
medel
regionbidrag
7 202 206
402 600
6 245 678
13 447 884

Medlen beviljas under förutsättning att de mål som beskrivs i den regionala kulturplanen och
institutionens verksamhetsplan uppfylls. För beslutet gäller de förutsättningar som beskrivs nedan
under rubriken Villkor och Formalia.
Statsbidrag till regional kulturverksamhet för förstärkning av scenkonsten 2017
Kulturrådet beviljar, inom kultursamverkansmodellen men utöver ovan nämnda fördelning, 495 000 kr till
Gotlandsmusiken. Orsaken är Skatteverkets ändrade föreskrifter angående kostnadsavdrag för musiker vid
beräkning av arbetsgivaravgifter. Villkor följer med medlen, se bilaga.
Verksamhetsmedlen utbetalas kvartalsvis med en fjärdedel (1/4) av den totala summan per gång.
Utbetalning medges först då mottagaren undertecknat att hen mottagit beslutet och returnerat ett
exemplar till kultur- och fritidsförvaltningen.
För Region Gotland, kultur- och fritidsförvaltningen

Maria Modig
Förvaltningsdirektör
Villkor för beviljade medel
•
Institution som erhållit medel från kultursamverkansmodellen eller Region Gotland och som inte
använt dessa i enlighet med beviljad ansökan och villkor är återbetalningsskyldig.
•
Kultur- och fritidsnämnden beslutar om återbetalningsskyldigheten.
•
Återbetalningsskyldigheten omfattar även ränta på beloppet enligt 2 och 5§§ räntelagen.
•
Region Gotlands logotype ska synas i alla publikationer och i all marknadsföring.
Bekräftelse på mottaget beslut
För Gotlands Musikstiftelse

Dag Franzén
Länsmusikchef

1

Villkorade medel 2017: De av Kulturrådet villkorade medlen ska fördelas till verksamhet som främjar utveckling,
förnyelse och kompetensutveckling inom scenkonstområdet. Av villkoren framgår att medlen i första hand ska fördelas till
de institutioner som t.o.m. den 31 december 2014 var förtecknade i bilaga A till förordningen (2003:56) om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning (enligt Kulturrådets
regleringsbrev). Medlen ska användas till kvalitetsförstärkande insatser. Vid behov av vägledning hänvisas till Kulturrådets
skrivelse från februari 2015. Slutlig redovisning av genomförda insatser sker i scenkonstinstitutionernas
verksamhetsberättelser för 2017.

Besöksadress Visborgsallén 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Plusgiro 18 97 50-3

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

E-post registrator-kfn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Villkor
NATIONELLA KULTURPOLITISKA MÅL
Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med
yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet.
Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.
För att uppnå målen ska kulturpolitiken:
• främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla
sina skapande förmågor,
• främja kvalitet och konstnärlig förnyelse,
• främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas,
• främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan,
• särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.
Horisontella perspektiv
•

Jämställdhet

•

HBTQ

Med jämställdhet menas att kvinnor-män och flickor-pojkar ska ha lika möjlighet att ta
del av samhällets gemensamma resurser som går till kulturskapande och att utöva ett
aktivt konstnärskap.

Med HBTQ menas homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner och perspektivet
gäller allas lika möjligheter att delta i kulturlivet.

•

Barn och unga

•

Tillgänglighet

•

Interkulturell verksamhet

•

Barns och ungas möjligheter att ta del av professionell kultur, till eget utövande och
inflytande över kulturutbudet.

Med tillgänglighet åsyftas både geografisk och socio-ekonomisk tillgänglighet samt
tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Med interkulturell verksamhet menas att kulturer betraktas som dynamiska, dvs att
individer med olika kulturell bakgrund möts och utbyter erfarenheter och perspektiv,
vilket gör kulturer föränderliga och stadda i ständig utveckling. Interkulturell verksamhet
understryker dimensionen av dialog och interaktion mellan organisationer och grupper.

Internationalisering

Med internationell verksamhet avses verksamhet inom kulturområdet som berör Sverige
samt minst ett annat land.

De nationella kulturpolitiska målen och de horisontella perspektiven följs årligen
upp av Kulturrådet.
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REGION GOTLANDS PRIORITERINGAR ENLIGT KULTURPLAN 2017-2020
Region Gotland har beslutat att den regionala kulturen under perioden 20172020 huvudsakligen ska fokusera på tre områden:
•
•
•

Kulturellt deltagande
Villkor för kulturskapande
Kulturdriven tillväxt och innovation

Bakgrunden till denna prioritering ligger i de nationella kulturpolitiska målen
samt i de regionala utvecklingsbehoven. Målen omfattar samtliga regionala
kulturinstitutioner på Gotland.
UPPDRAG TILL INSTITUTIONER INOM KULTURSAMVERKANSMODELLEN
Det regionala uppdraget innebär att institutionen inom sin konstform och
sitt verksamhetsområde ska:
1. Regionalt tillgängliggöra sin verksamhet
Institutionen ska verka för att ge alla invånare på Gotland – oberoende av
ålder, kön, ekonomiska, geografiska, funktionsrelaterade eller sociala
hinder – möjlighet att delta i, och ta del av, det regionala kulturlivet. Barns
och ungas rätt till kultur ska särskilt uppmärksammas.
2. Vara en möjliggörare för Gotlands övriga aktörer
Institutionen ska vara ett nav och en sammanhållande aktör inom sitt
verksamhetsområde. Den ska samordna, förmedla och bygga kunskap
bland annat genom skapandet och utvecklandet av nätverk och
mötesplatser samt genom att delta i samarbeten med andra kulturaktörer,
civilsamhälle och fria professionella kulturskapare.
Institutionen ska sörja för att stödja fria professionella kulturaktörer, t ex
genom tillfälliga anställningar, rådgivning samt att bidra med kompetens
vid samarbeten och gemensamma projektansökningar. Även amatörer och
ideella ska på olika sätt stödjas genom samarbeten.
Genom att anta arbetssätt och metoder som främjar samordning ska både
kulturkonsulenter och fria professionella kulturskapare kunna dra nytta av
den plattform som institutionen utgör.
Vid tillfällig anställning av fria professionella kulturskapare ska
institutionen beakta mångfaldsperspektiv kopplat till aspekterna genus,
könsidentitet och könsuttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion
eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, ålder och klass.
Institutionen ska främja att jämställdhet inom verksamheten uppnås i
praktiken och aktivt arbeta med jämställdhetsarbete. Bidragsmottagande
organisationer uppmanas att anordna och medverka i utbildningar i
jämställdhet.
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De regionala kulturinstitutionerna ska ersätta medverkande fria
professionella kulturskapare enligt gällande avtal och
arvodesrekommendationer, exempelvis MU-avtalet och KLYSorganisationernas arvodesrekommendationer. Detta ska till fullo vara
genomfört 2020.
3. Sörja för att verksamheten håller hög kvalitet och bidrar med
konstnärlig utveckling och förnyelse
Institutionen ska hålla en hög professionell nivå och kvalitet i all sin
verksamhet samt vara en plattform för konstnärlig utveckling och
förnyelse inom området. Institutionen ska göra omvärldsanalyser, koppla
forskning till sin verksamhet, initiera ny kunskap och testa nya grepp.
Institutionen ska årligen genomföra undersökningar där slutkonsumenten
får svara på frågor om nöjdhet kring utbud och innehåll i verksamheten.
ÖVRIGA ÖVERENSKOMMELSER
Inga övriga överenskommelser som rör kultursamverkansmodellen finns.

Formalia
Kulturplanen är det styrande dokumentet där övergripande mål och
riktlinjer för institutionerna finns.
ANSÖKAN
Ansökan om verksamhetsstöd görs via kulturdatabasen.
PLANERING OCH RAPPORTERING
Verksamhetsplaner
Institutionernas verksamhetsplaner ska innehålla specifika mätbara mål
och/eller aktiviteter som svarar mot beslutet och kulturplanens
övergripande fokusområden och mål. Institutionerna ska ta fram två olika
verksamhetsplaner. En årlig detaljerad verksamhetsplan och en fyraårig
långsiktig övergripande verksamhetsplan som till innehåll och tid
harmonierar med kulturplanen, det vill säga följer dess mål och
intentioner samt sträcker sig över samma period. Verksamhetsplanerna
lämnas till regionen i samband med ansökan. Verksamhetsplanerna ska
följa den mall som kultur- och fritidsförvaltningen tillhandahåller.
Ettårig verksamhetsplan - hur
I denna ska framgå hur institutionen arbetar med de prioriteringar som
gäller under perioden utifrån kulturplanen och beslutet. Den ettåriga
verksamhetsplanen visar genomförande, dvs hur de specifika och mätbara
målen ska uppnås, vilka aktiviteter mm.
Fyraårig verksamhetsplan - när
Den fyraåriga verksamhetsplanen ska beskriva uppdraget ur ett långsiktigt
perspektiv samt visa en sammanfattande tidsplan (år 1, 2, 3, 4) för när
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måluppfyllelse sker, samt information om eventuella förändringar i
förhållande till ursprunglig planering.
Årsredovisning
Institutionen ska årligen redovisa verksamheten i årsberättelsen eller
motsvarande 2. I denna ska institutionen redogöra för viktiga händelser,
ekonomiskt resultat och göra en beskrivning av hur institutionen arbetat
med att uppfylla målen i kulturplanens fokusområden och de horisontella
perspektiven. Verksamheten ska även beskrivas i relation till det regionala
uppdraget.
För scenkonstinstitutionerna gäller att de även ska bekräfta att planerade
aktiviteter genomförts vad gäller den verksamhet som bedrivits för de
medel som villkorats för kvalitetsförstärkande åtgärder. De ska också
genom årsredovisning och verksamhetsberättelse redovisa hur de
villkorade medlen använts.
UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING
Kulturrådets uppföljning sker kvantitativt och kvalitativt. Den kvantitativa
verksamheten rapporteras årligen till Kulturrådet via kulturdatabasen. Den
kvalitativa uppföljningen görs av kultur- och fritidsförvaltningen utifrån
direktiv från Kulturrådet.
Kultur- och fritidsförvaltningen gör också en egen uppföljning, som sker
främst vid dialogmötena (se nedan under Dialog och möten). Där sker
uppföljning av verksamhetsplaner samt resultatet av den undersökning
kring nöjdhet vad gäller utbud och innehåll i verksamheten som
institutionen årligen ålagts att göra (se punkt 3 under Regionalt uppdrag).
I övrigt åligger det institutionerna att i förekommande fall rapportera det
som efterfrågas från Region Gotland, Kulturrådet och/eller annan
myndighet.
DIALOG OCH MÖTEN
Enskilda möten
Varje institution och kultur- och fritidsförvaltningen för löpande dialog och
gör två avstämningar per år, vilka initieras av förvaltningen.
Avstämningarna avser verksamhetsplan, beslut om verksamhetsmedel,
verksamhetsberättelse, prognos för måluppfyllelse samt eventuella
revideringar av kulturplanen.
Gemensamma möten
Därutöver möts samtliga institutionschefer och kultur- och
fritidsförvaltningen gemensamt en gång per år för generell avstämning.

2

Uppgifterna avseende den nationella uppföljningen, kvantitativ och kvalitativ, ska
överensstämma i all redovisning oavsett mottagare.
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Avvikelse i förhållande till planerad verksamhet
Om en institutions verksamhet förändras väsentligt i förhållande till
villkoren ska kultur- och fritidsförvaltningen snarast kontaktas.
Förändringar kan medföra att verksamhetsstödet påverkas. På
motsvarande sätt ska förvaltningen i så god tid som möjligt kontakta
institutionen om det uppstår förändringar i de förutsättningar som ligger
till grund för verksamhetsstödet.
FINANSIERING
Institutionernas verksamhet finansieras i huvudsak med offentliga medel
från staten och regionen inom ramen för samverkansmodellen.
Verksamhetsstödet betalas ut av kultur- och fritidsförvaltningen efter att
Kulturrådet har meddelat fördelningsbeslut och efter beslut i kultur- och
fritidsnämnden.
ÖVRIGA ÖVERENSKOMMELSER
I förekommande fall kan kultur- och fritidsförvaltningen teckna avtal med
institutionerna kring särskilda frågor. Nya uppdrag kan komma att uppdras
institutionerna, exempelvis efter revidering av kulturplan. Ovan nämnda
uppdrag beskrivs i beslutet eller i bilagor till detsamma.
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Datum 7 februari 2017

Beslut Länsteatern på Gotland 2017
Beslut gällande anslag av statliga och regionala medel (SEK) inom kultursamverkansmodellen år 2017.

53,66 %

Länsteatern på Gotland

46,34 %

Varav
Fördelning
villkorade Fördelning
Totalt 2017
1
statsbidrag
medel
regionbidrag
4 697 634
158 900
3 979 070
8 676 704

Medlen beviljas under förutsättning att de mål som beskrivs i den regionala kulturplanen och
institutionens verksamhetsplan uppfylls. För beslutet gäller de förutsättningar som beskrivs nedan
under rubriken Villkor och Formalia, liksom de villkor som beskrivs i bilagan för
konsulentverksamheten.
Verksamhetsmedlen utbetalas kvartalsvis med en fjärdedel (1/4) av den totala summan per gång.
Utbetalning medges först då mottagaren undertecknat att hen mottagit beslutet och returnerat ett
exemplar till kultur- och fritidsförvaltningen.
För Region Gotland, kultur- och fritidsförvaltningen

Maria Modig
Förvaltningsdirektör

Villkor för beviljade medel
•
Institution som erhållit medel från kultursamverkansmodellen eller Region Gotland och som inte
använt dessa i enlighet med beviljad ansökan och villkor är återbetalningsskyldig.
•
Kultur- och fritidsnämnden beslutar om återbetalningsskyldigheten.
•
Återbetalningsskyldigheten omfattar även ränta på beloppet enligt 2 och 5§§ räntelagen.
•
Region Gotlands logotype ska synas i alla publikationer och i all marknadsföring.

Bekräftelse på mottaget beslut
För Länsteatern på Gotland

Thomas Sundström
Länsteaterchef
1

Villkorade medel 2017: De av Kulturrådet villkorade medlen ska fördelas till verksamhet som främjar utveckling,
förnyelse och kompetensutveckling inom scenkonstområdet. Av villkoren framgår att medlen i första hand ska fördelas till
de institutioner som t.o.m. den 31 december 2014 var förtecknade i bilaga A till förordningen (2003:56) om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning (enligt Kulturrådets
regleringsbrev). Medlen ska användas till kvalitetsförstärkande insatser. Vid behov av vägledning hänvisas till Kulturrådets
skrivelse från februari 2015. Slutlig redovisning av genomförda insatser sker i scenkonstinstitutionernas
verksamhetsberättelser för 2017.

Besöksadress Visborgsallén 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Plusgiro 18 97 50-3

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

E-post registrator-kfn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Villkor
NATIONELLA KULTURPOLITISKA MÅL
Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med
yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet.
Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.
För att uppnå målen ska kulturpolitiken:
• främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla
sina skapande förmågor,
• främja kvalitet och konstnärlig förnyelse,
• främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas,
• främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan,
• särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.
Horisontella perspektiv
•

Jämställdhet

•

HBTQ

Med jämställdhet menas att kvinnor-män och flickor-pojkar ska ha lika möjlighet att ta
del av samhällets gemensamma resurser som går till kulturskapande och att utöva ett
aktivt konstnärskap.

Med HBTQ menas homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner och perspektivet
gäller allas lika möjligheter att delta i kulturlivet.

•

Barn och unga

•

Tillgänglighet

•

Interkulturell verksamhet

•

Barns och ungas möjligheter att ta del av professionell kultur, till eget utövande och
inflytande över kulturutbudet.

Med tillgänglighet åsyftas både geografisk och socio-ekonomisk tillgänglighet samt
tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Med interkulturell verksamhet menas att kulturer betraktas som dynamiska, dvs att
individer med olika kulturell bakgrund möts och utbyter erfarenheter och perspektiv,
vilket gör kulturer föränderliga och stadda i ständig utveckling. Interkulturell verksamhet
understryker dimensionen av dialog och interaktion mellan organisationer och grupper.

Internationalisering

Med internationell verksamhet avses verksamhet inom kulturområdet som berör Sverige
samt minst ett annat land.

De nationella kulturpolitiska målen och de horisontella perspektiven följs årligen
upp av Kulturrådet.
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REGION GOTLANDS PRIORITERINGAR ENLIGT KULTURPLAN 2017-2020
Region Gotland har beslutat att den regionala kulturen under perioden 20172020 huvudsakligen ska fokusera på tre områden:
•
•
•

Kulturellt deltagande
Villkor för kulturskapande
Kulturdriven tillväxt och innovation

Bakgrunden till denna prioritering ligger i de nationella kulturpolitiska målen
samt i de regionala utvecklingsbehoven. Målen omfattar samtliga regionala
kulturinstitutioner på Gotland.
UPPDRAG TILL INSTITUTIONER INOM KULTURSAMVERKANSMODELLEN
Det regionala uppdraget innebär att institutionen inom sin konstform och
sitt verksamhetsområde ska:
1. Regionalt tillgängliggöra sin verksamhet
Institutionen ska verka för att ge alla invånare på Gotland – oberoende av
ålder, kön, ekonomiska, geografiska, funktionsrelaterade eller sociala
hinder – möjlighet att delta i, och ta del av, det regionala kulturlivet. Barns
och ungas rätt till kultur ska särskilt uppmärksammas.
2. Vara en möjliggörare för Gotlands övriga aktörer
Institutionen ska vara ett nav och en sammanhållande aktör inom sitt
verksamhetsområde. Den ska samordna, förmedla och bygga kunskap
bland annat genom skapandet och utvecklandet av nätverk och
mötesplatser samt genom att delta i samarbeten med andra kulturaktörer,
civilsamhälle och fria professionella kulturskapare.
Institutionen ska sörja för att stödja fria professionella kulturaktörer, t ex
genom tillfälliga anställningar, rådgivning samt att bidra med kompetens
vid samarbeten och gemensamma projektansökningar. Även amatörer och
ideella ska på olika sätt stödjas genom samarbeten.
Genom att anta arbetssätt och metoder som främjar samordning ska både
kulturkonsulenter och fria professionella kulturskapare kunna dra nytta av
den plattform som institutionen utgör.
Vid tillfällig anställning av fria professionella kulturskapare ska
institutionen beakta mångfaldsperspektiv kopplat till aspekterna genus,
könsidentitet och könsuttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion
eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, ålder och klass.
Institutionen ska främja att jämställdhet inom verksamheten uppnås i
praktiken och aktivt arbeta med jämställdhetsarbete. Bidragsmottagande
organisationer uppmanas att anordna och medverka i utbildningar i
jämställdhet.
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De regionala kulturinstitutionerna ska ersätta medverkande fria
professionella kulturskapare enligt gällande avtal och
arvodesrekommendationer, exempelvis MU-avtalet och KLYSorganisationernas arvodesrekommendationer. Detta ska till fullo vara
genomfört 2020.
3. Sörja för att verksamheten håller hög kvalitet och bidrar med
konstnärlig utveckling och förnyelse
Institutionen ska hålla en hög professionell nivå och kvalitet i all sin
verksamhet samt vara en plattform för konstnärlig utveckling och
förnyelse inom området. Institutionen ska göra omvärldsanalyser, koppla
forskning till sin verksamhet, initiera ny kunskap och testa nya grepp.
Institutionen ska årligen genomföra undersökningar där slutkonsumenten
får svara på frågor om nöjdhet kring utbud och innehåll i verksamheten.
4. Tillhandahålla främjandeverksamhet genom huvudmannaskap för
kulturkonsulenter
Institutionen ska för konsulenternas räkning tillhandahålla arbetsplats
inklusive erforderlig teknik, verksamhetsbudget och tillgång till att kunna
nyttja institutionens administrations-, informations- och
marknadsföringsresurser. Institutionen ska i sitt huvudmannaskap tillse
att arbetsledning och skapande av strukturer för arbetssätt och
verksamhet möjliggör för konsulenten att fullfölja sitt uppdrag, vilket är
bredare än att verka för en enskild institution. Konsulenterna ska,
oberoende av huvudmannaskapet, kunna arbeta främjande över hela
fältet inom sina respektive områden.
Region Gotland ska under perioden 2017-2020 genomföra ett
utredningsarbete där effekter av nuvarande organisation för
konsulenterna analyseras. Utredningen ska bland annat se över
huvudmannaskapet och hur man kan skapa gemensamma strukturer och
samordning. Utredningen ska innehålla ett förslag till organisation som
optimerar utkomst och effekter av satsade medel.
ÖVRIGA ÖVERENSKOMMELSER
Inga övriga överenskommelser som rör kultursamverkansmodellen finns.

Formalia
Kulturplanen är det styrande dokumentet där övergripande mål och
riktlinjer för institutionerna finns.
ANSÖKAN
Ansökan om verksamhetsstöd görs via kulturdatabasen.
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PLANERING OCH RAPPORTERING
Verksamhetsplaner
Institutionernas verksamhetsplaner ska innehålla specifika mätbara mål
och/eller aktiviteter som svarar mot beslutet och kulturplanens
övergripande fokusområden och mål. Institutionerna ska ta fram två olika
verksamhetsplaner. En årlig detaljerad verksamhetsplan och en fyraårig
långsiktig övergripande verksamhetsplan som till innehåll och tid
harmonierar med kulturplanen, det vill säga följer dess mål och
intentioner samt sträcker sig över samma period. Verksamhetsplanerna
lämnas till regionen i samband med ansökan. Verksamhetsplanerna ska
följa den mall som kultur- och fritidsförvaltningen tillhandahåller.
Ettårig verksamhetsplan - hur
I denna ska framgå hur institutionen arbetar med de prioriteringar som
gäller under perioden utifrån kulturplanen och beslutet. Den ettåriga
verksamhetsplanen visar genomförande, dvs hur de specifika och mätbara
målen ska uppnås, vilka aktiviteter mm.
Fyraårig verksamhetsplan - när
Den fyraåriga verksamhetsplanen ska beskriva uppdraget ur ett långsiktigt
perspektiv samt visa en sammanfattande tidsplan (år 1, 2, 3, 4) för när
måluppfyllelse sker, samt information om eventuella förändringar i
förhållande till ursprunglig planering.
Årsredovisning
Institutionen ska årligen redovisa verksamheten i årsberättelsen eller
motsvarande 2. I denna ska institutionen redogöra för viktiga händelser,
ekonomiskt resultat och göra en beskrivning av hur institutionen arbetat
med att uppfylla målen i kulturplanens fokusområden och de horisontella
perspektiven. Verksamheten ska även beskrivas i relation till det regionala
uppdraget.
För scenkonstinstitutionerna gäller att de även ska bekräfta att planerade
aktiviteter genomförts vad gäller den verksamhet som bedrivits för de
medel som villkorats för kvalitetsförstärkande åtgärder. De ska också
genom årsredovisning och verksamhetsberättelse redovisa hur de
villkorade medlen använts.
UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING
Kulturrådets uppföljning sker kvantitativt och kvalitativt. Den kvantitativa
verksamheten rapporteras årligen till Kulturrådet via kulturdatabasen. Den
kvalitativa uppföljningen görs av kultur- och fritidsförvaltningen utifrån
direktiv från Kulturrådet.

2

Uppgifterna avseende den nationella uppföljningen, kvantitativ och kvalitativ, ska
överensstämma i all redovisning oavsett mottagare.
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Kultur- och fritidsförvaltningen gör också en egen uppföljning, som sker
främst vid dialogmötena (se nedan under Dialog och möten). Där sker
uppföljning av verksamhetsplaner samt resultatet av den undersökning
kring nöjdhet vad gäller utbud och innehåll i verksamheten som
institutionen årligen ålagts att göra (se punkt 3 under Regionalt uppdrag).
I övrigt åligger det institutionerna att i förekommande fall rapportera det
som efterfrågas från Region Gotland, Kulturrådet och/eller annan
myndighet.
DIALOG OCH MÖTEN
Enskilda möten
Varje institution och kultur- och fritidsförvaltningen för löpande dialog och
gör två avstämningar per år, vilka initieras av förvaltningen.
Avstämningarna avser verksamhetsplan, beslut om verksamhetsmedel,
verksamhetsberättelse, prognos för måluppfyllelse samt eventuella
revideringar av kulturplanen.
Gemensamma möten
Därutöver möts samtliga institutionschefer och kultur- och
fritidsförvaltningen gemensamt en gång per år för generell avstämning.
Avvikelse i förhållande till planerad verksamhet
Om en institutions verksamhet förändras väsentligt i förhållande till
villkoren ska kultur- och fritidsförvaltningen snarast kontaktas.
Förändringar kan medföra att verksamhetsstödet påverkas. På
motsvarande sätt ska förvaltningen i så god tid som möjligt kontakta
institutionen om det uppstår förändringar i de förutsättningar som ligger
till grund för verksamhetsstödet.
FINANSIERING
Institutionernas verksamhet finansieras i huvudsak med offentliga medel
från staten och regionen inom ramen för samverkansmodellen.
Verksamhetsstödet betalas ut av kultur- och fritidsförvaltningen efter att
Kulturrådet har meddelat fördelningsbeslut och efter beslut i kultur- och
fritidsnämnden.
ÖVRIGA ÖVERENSKOMMELSER
I förekommande fall kan kultur- och fritidsförvaltningen teckna avtal med
institutionerna kring särskilda frågor. Nya uppdrag kan komma att uppdras
institutionerna, exempelvis efter revidering av kulturplanen. Ovan nämnda
uppdrag beskrivs i beslutet eller i bilagor till detsamma.
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Villkor angående scenkonstkonsulent och
danskonsulent
Länsteatern på Gotland har, som huvudman för scenkonstkonsulenten, samt som
ansvarig för danskonsulentens arbetsledning, ett övergripande ansvar för
främjandeverksamheten på Gotland inom områdena teater, dans och musik. Genom
sitt huvudmannaskap för scenkonstkonsulenten och arbetsledningen för
danskonsulenten ska Länsteatern på Gotland möjliggöra att konsulenterna kan
fullfölja sitt uppdrag i enlighet med Region Gotlands kulturplan 2017-2020:
•
•

•
•

•

Att öka alla människors möjligheter att möta olika kulturyttringar.
Att bidra till att barn och unga, liksom andra prioriterade målgrupper, får
möjlighet att möta den professionella kulturens olika uttrycksformer hos såväl
institutioner som fria utövare.
Att ha ett helhetsperspektiv inom respektive område med överblick och
detaljkännedom – lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.
Att vara en aktiv resurs för alla utövare inom området, exempelvis genom att
verka via olika nätverk, ge stöd i frågor om extern finansiering och
projektansökningar samt initiera kompetensutveckling.
Att arbeta både strategiskt och operativt, utefter främjandeområdets specifika
förutsättningar.

Region Gotland ska under perioden 2017-2020 genomföra ett
utredningsarbete där effekter av nuvarande organisation för konsulenterna
analyseras. Utredningen ska bland annat se över huvudmannaskapet och hur
man kan skapa gemensamma strukturer och samordning. Utredningen ska
innehålla ett förslag till organisation som optimerar utkomst och effekter av
satsade medel.
Medel för danskonsulenten bekostas av kultur- och fritidsförvaltningen enligt beslut i
KFN 2015 § 23 exklusive kostnad för arbetsplats. Danskonsulentens arbetsplats är
under 2017 fortsatt ambulerande mellan kultur- och fritidsförvaltningen och
Länsteatern på Gotland.
Konsulenternas ansvarsområde
Alla kulturkonsulenter ska, oberoende av huvudmannaskapet, arbeta främjande över
hela fältet inom sina respektive områden.
Scenkonstkonsulentens ansvarsområde är att arbeta främjande inom scenkonst, dvs
teater, dans och musik och därmed göra den gotländska scenkonsten mer tillgängliga
för alla.
Danskonsulentens ansvarsområde är motsvarande inom området dans. Dansområdet
har därmed i o m sina dubbla konsulenter därmed det starkaste främjandet inom
scenkonsterna.
Främjandeverksamheten för båda konsulenterna syftar till att utveckla och stärka de
olika områdena genom omvärldsbevakning, brobyggande och nätverksskapande
mellan olika aktörer. Strategier för konsulentverksamheten finns beskrivna i
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kulturplanen under rubriken konst- och kulturfrämjande verksamhet. Konsulenterna
är en länk till civilsamhället och till fria professionella kulturskapare. I uppdraget
ingår även att särskilt främja barn och ungas möjligheter att tillgodogöra sig
kunskaper och färdigheter inom respektive område.
Arbetsbeskrivning
Konsulenterna har ett strategiskt och operativt främjandeuppdrag inom området
scenkonst och dans. Konsulenterna är samordnare och kontaktpersoner gentemot
olika aktörer teater, dans och musik. I uppdraget ingår att utveckla nya vägar för
publikkontakter samt att ta initiativ till projekt som förnyar och utvecklar områdena.
Konsulenterna har en rådgivande funktion och är samtalspart för idéer och frågor,
undersöker behov av och initierar seminarieverksamhet, utbildningar och projekt.
Samverkan med andra regioner nationellt och internationellt är en viktig del av
arbetet. Scenkonstkonsulenten och danskonsulenten arbetar nära varandra och
samplanerar sina strategier och operativa verksamheter.
Konsulenterna ingår i RFKU, Regionalt Forum för Kulturutveckling.
Konsulenterna ska årligen ta fram en verksamhetsplan/handlingsplan som vid
anmodan lämnas in till kultur- och fritidsförvaltningen, liksom en
verksamhetsberättelse.
 Scenkonstkonsulent 100 %
Scenkonstkonsulentens tre huvudområden är:
 Att inom områdena teater, dans och musik främja scenkonsten på Gotland
och arbeta nära de olika aktörerna, både amatörverksamhet, fria
professionella utövare samt scenkonstinstitutionerna.
 Att vara en länk mellan scenkonstorganisationerna samt vara delaktig i
arbetet med bildandet av en scenkonstorganisation.
 Att arbeta mot olika målgrupper med fokus på barn och ungdomar,
tillgänglighet och delaktighet till scenkonsten och fria aktörers arbetssituation
inklusive att ge verksamma möjligheter till kompetensutveckling.
 Danskonsulent 50 %
Danskonsulentens tre huvudområden är:
 Att främja dansen på Gotland och arbeta nära de olika aktörerna, både
amatörverksamhet, fria professionella utövare samt scenkonstinstitutionerna.
 Att skapa arbetstillfällen för utbildade inom dansområdet, liksom att ge
dansverksamma, såväl professionella dansare, koreografer och danspedagoger
som amatörer, möjligheter till utveckling inom danskonstområdet.
 Att stärka danskonstens ställning och öka medvetenheten och kunskaperna
om danskonsten.
Kontaktpersoner
Länsteatern på Gotland

Kultur- och fritidsförvaltningen

Thomas Sundström, teaterchef
Linda Åslund, scenkonstkonsulent
Gia Schager, danskonsulent

Catrine Wikström, regional kulturstrateg
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Datum 7 februari 2017

Beslut Gotlands länsbibliotek 2017
Beslut gällande anslag av statliga och regionala medel (SEK) inom kultursamverkansmodellen år 2017.

Gotlands Länsbibliotek

53,66 %
46,34 %
Fördelning
Fördelning
Totalt 2017
statsbidrag
regionbidrag
918 931
799 092
1 718 023

Medlen beviljas under förutsättning att de mål som beskrivs i den regionala kulturplanen och
institutionens verksamhetsplan uppfylls. För beslutet gäller de förutsättningar som beskrivs nedan
under rubriken Villkor och Formalia.
Verksamhetsmedlen utbetalas kvartalsvis med en fjärdedel (1/4) av den totala summan per gång.
Utbetalning medges först då mottagaren undertecknat att hen mottagit beslutet och returnerat ett
exemplar till kultur- och fritidsförvaltningen.
För Region Gotland, kultur- och fritidsförvaltningen

Maria Modig
Förvaltningsdirektör

Villkor för beviljade medel
•
Institution som erhållit medel från kultursamverkansmodellen eller Region Gotland och som inte
använt dessa i enlighet med beviljad ansökan och villkor är återbetalningsskyldig.
•
Kultur- och fritidsnämnden beslutar om återbetalningsskyldigheten.
•
Återbetalningsskyldigheten omfattar även ränta på beloppet enligt 2 och 5§§ räntelagen.
•
Region Gotlands logotype ska synas i alla publikationer och i all marknadsföring.

Bekräftelse på mottaget beslut
För Gotlands länsbibliotek

Åsa Ingmansson
Bibliotekschef

Besöksadress Visborgsallén 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Plusgiro 18 97 50-3

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

E-post registrator-kfn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Villkor
NATIONELLA KULTURPOLITISKA MÅL
Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med
yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet.
Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.
För att uppnå målen ska kulturpolitiken:
• främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla
sina skapande förmågor,
• främja kvalitet och konstnärlig förnyelse,
• främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas,
• främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan,
• särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.
Horisontella perspektiv
•

Jämställdhet

•

HBTQ

Med jämställdhet menas att kvinnor-män och flickor-pojkar ska ha lika möjlighet att ta
del av samhällets gemensamma resurser som går till kulturskapande och att utöva ett
aktivt konstnärskap.

Med HBTQ menas homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner och perspektivet
gäller allas lika möjligheter att delta i kulturlivet.

•

Barn och unga

•

Tillgänglighet

•

Interkulturell verksamhet

•

Internationalisering

Barns och ungas möjligheter att ta del av professionell kultur, till eget utövande och
inflytande över kulturutbudet.

Med tillgänglighet åsyftas både geografisk och socio-ekonomisk tillgänglighet samt
tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Med interkulturell verksamhet menas att kulturer betraktas som dynamiska, dvs att
individer med olika kulturell bakgrund möts och utbyter erfarenheter och perspektiv,
vilket gör kulturer föränderliga och stadda i ständig utveckling. Interkulturell verksamhet
understryker dimensionen av dialog och interaktion mellan organisationer och grupper.

Med internationell verksamhet avses verksamhet inom kulturområdet som berör Sverige
samt minst ett annat land.

De nationella kulturpolitiska målen och de horisontella perspektiven följs årligen
upp av Kulturrådet.
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REGION GOTLANDS PRIORITERINGAR ENLIGT KULTURPLAN 2017-2020
Region Gotland har beslutat att den regionala kulturen under perioden 20172020 huvudsakligen ska fokusera på tre områden:
•
•
•

Kulturellt deltagande
Villkor för kulturskapande
Kulturdriven tillväxt och innovation

Bakgrunden till denna prioritering ligger i de nationella kulturpolitiska målen
samt i de regionala utvecklingsbehoven. Målen omfattar samtliga regionala
kulturinstitutioner på Gotland.
UPPDRAG TILL INSTITUTIONER INOM KULTURSAMVERKANSMODELLEN
Det regionala uppdraget innebär att institutionen inom sin konstform och
sitt verksamhetsområde ska:
1. Regionalt tillgängliggöra sin verksamhet
Institutionen ska verka för att ge alla invånare på Gotland – oberoende av
ålder, kön, ekonomiska, geografiska, funktionsrelaterade eller sociala
hinder – möjlighet att delta i, och ta del av, det regionala kulturlivet. Barns
och ungas rätt till kultur ska särskilt uppmärksammas.
2. Vara en möjliggörare för Gotlands övriga aktörer
Institutionen ska vara ett nav och en sammanhållande aktör inom sitt
verksamhetsområde. Den ska samordna, förmedla och bygga kunskap
bland annat genom skapandet och utvecklandet av nätverk och
mötesplatser samt genom att delta i samarbeten med andra kulturaktörer,
civilsamhälle och fria professionella kulturskapare.
Institutionen ska sörja för att stödja fria professionella kulturskapare,
bland annat genom tillfälliga anställningar, rådgivning samt att bidra med
kompetens vid samarbeten och gemensamma projektansökningar. Även
amatörer och ideella ska på olika sätt stödjas genom samarbeten.
Genom att anta arbetssätt och metoder som främjar samordning ska både
kulturkonsulenter och fria professionella kulturskapare kunna dra nytta av
den plattform som institutionen utgör.
Vid tillfällig anställning av fria professionella kulturskapare ska
institutionen beakta mångfaldsperspektiv kopplat till aspekterna genus,
könsidentitet och könsuttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion
eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, ålder och klass.
Institutionen ska främja att jämställdhet inom verksamheten uppnås i
praktiken och aktivt arbeta med jämställdhetsarbete. Bidragsmottagande
organisationer uppmanas att anordna och medverka i utbildningar i
jämställdhet.
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De regionala kulturinstitutionerna ska ersätta medverkande fria
professionella kulturskapare enligt gällande avtal och
arvodesrekommendationer, exempelvis MU-avtalet och KLYSorganisationernas arvodesrekommendationer. Detta ska till fullo vara
genomfört 2020.
3. Sörja för att verksamheten håller hög kvalitet och bidrar med
konstnärlig utveckling och förnyelse
Institutionen ska hålla en hög professionell nivå och kvalitet i all sin
verksamhet samt vara en plattform för konstnärlig utveckling och
förnyelse inom området. Institutionen ska göra omvärldsanalyser, koppla
forskning till sin verksamhet, initiera ny kunskap och testa nya grepp.
Institutionen ska årligen genomföra undersökningar där slutkonsumenten
får svara på frågor om nöjdhet kring utbud och innehåll i verksamheten.
ÖVRIGA ÖVERENSKOMMELSER
Inga övriga överenskommelser som rör kultursamverkansmodellen finns.

Formalia
Kulturplanen är det styrande dokumentet där övergripande mål och
riktlinjer för institutionerna finns.
ANSÖKAN
Ansökan om verksamhetsstöd görs via kulturdatabasen.
PLANERING OCH RAPPORTERING
Verksamhetsplaner
Institutionernas verksamhetsplaner ska innehålla specifika mätbara mål
och/eller aktiviteter som svarar mot beslutet och kulturplanens
övergripande fokusområden och mål. Institutionerna ska ta fram två olika
verksamhetsplaner. En årlig detaljerad verksamhetsplan och en fyraårig
långsiktig övergripande verksamhetsplan som till innehåll och tid
harmonierar med kulturplanen, det vill säga följer dess mål och
intentioner samt sträcker sig över samma period. Verksamhetsplanerna
lämnas till regionen i samband med ansökan. Verksamhetsplanerna ska
följa den mall som kultur- och fritidsförvaltningen tillhandahåller.
Ettårig verksamhetsplan - hur
I denna ska framgå hur institutionen arbetar med de prioriteringar som
gäller under perioden utifrån kulturplanen och beslutet. Den ettåriga
verksamhetsplanen visar genomförande, dvs hur de specifika och mätbara
målen ska uppnås, vilka aktiviteter mm.
Fyraårig verksamhetsplan - när
Den fyraåriga verksamhetsplanen ska beskriva uppdraget ur ett långsiktigt
perspektiv samt visa en sammanfattande tidsplan (år 1, 2, 3, 4) för när
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måluppfyllelse sker, samt information om eventuella förändringar i
förhållande till ursprunglig planering.
Årsredovisning
Institutionen ska årligen redovisa verksamheten i årsberättelsen eller
motsvarande 1. I denna ska institutionen redogöra för viktiga händelser,
ekonomiskt resultat och göra en beskrivning av hur institutionen arbetat
med att uppfylla målen i kulturplanens fokusområden och de horisontella
perspektiven. Verksamheten ska även beskrivas i relation till det regionala
uppdraget.
UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING
Kulturrådets uppföljning sker kvantitativt och kvalitativt. Den kvantitativa
verksamheten rapporteras årligen till Kulturrådet via kulturdatabasen. Den
kvalitativa uppföljningen görs av kultur- och fritidsförvaltningen utifrån
direktiv från Kulturrådet.
Kultur- och fritidsförvaltningen gör också en egen uppföljning, som sker
främst vid dialogmötena (se nedan under Dialog och möten). Där sker
uppföljning av verksamhetsplaner samt resultatet av den undersökning
kring nöjdhet vad gäller utbud och innehåll i verksamheten som
institutionen årligen ålagts att göra (se punkt 3 under Regionalt uppdrag).
I övrigt åligger det institutionerna att i förekommande fall rapportera det
som efterfrågas från Region Gotland, Kulturrådet och/eller annan
myndighet.
DIALOG OCH MÖTEN
Enskilda möten
Varje institution och kultur- och fritidsförvaltningen för löpande dialog och
gör två avstämningar per år, vilka initieras av förvaltningen.
Avstämningarna avser verksamhetsplan, beslut om verksamhetsmedel,
verksamhetsberättelse, prognos för måluppfyllelse samt eventuella
revideringar av kulturplanen.
Gemensamma möten
Därutöver möts samtliga institutionschefer och kultur- och
fritidsförvaltningen gemensamt en gång per år för generell avstämning.
Avvikelse i förhållande till planerad verksamhet
Om en institutions verksamhet förändras väsentligt i förhållande till
villkoren ska kultur- och fritidsförvaltningen snarast kontaktas.
Förändringar kan medföra att verksamhetsstödet påverkas. På
motsvarande sätt ska förvaltningen i så god tid som möjligt kontakta

1

Uppgifterna avseende den nationella uppföljningen, kvantitativ och kvalitativ ska överensstämma
i all redovisning, oavsett mottagare.
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institutionen om det uppstår förändringar i de förutsättningar som ligger
till grund för verksamhetsstödet.
FINANSIERING
Institutionernas verksamhet finansieras i huvudsak med offentliga medel
från staten och regionen inom ramen för samverkansmodellen.
Verksamhetsstödet betalas ut av kultur- och fritidsförvaltningen efter att
Kulturrådet har meddelat fördelningsbeslut och efter beslut i kultur- och
fritidsnämnden.
ÖVRIGA ÖVERENSKOMMELSER
I förekommande fall kan kultur- och fritidsförvaltningen teckna avtal med
institutionerna kring särskilda frågor. Nya uppdrag kan komma att uppdras
institutionerna, exempelvis efter revidering av kulturplan. Ovan nämnda
uppdrag beskrivs i beslutet eller i bilagor till detsamma.
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Beslut Film på Gotland 2017
Beslut gällande anslag av statliga och regionala medel (SEK) inom kultursamverkansmodellen år 2017.

Film på Gotland

54,66 %
46,34 %
Fördelning
Fördelning
Totalt 2017
statsbidrag
regionbidrag
908 668
795 455
1 704 123

Medlen beviljas under förutsättning att de mål som beskrivs i den regionala kulturplanen och
institutionens verksamhetsplan uppfylls. För beslutet gäller de förutsättningar som beskrivs nedan
under rubriken Villkor och Formalia.
Verksamhetsmedlen utbetalas kvartalsvis med en fjärdedel (1/4) av den totala summan per gång.
Utbetalning medges först då mottagaren undertecknat att hen mottagit beslutet och returnerat ett
exemplar till kultur- och fritidsförvaltningen.
För Region Gotland, kultur- och fritidsförvaltningen

Maria Modig
Förvaltningsdirektör

Villkor för beviljade medel
•
Institution som erhållit medel från kultursamverkansmodellen eller Region Gotland och som inte
använt dessa i enlighet med beviljad ansökan och villkor är återbetalningsskyldig.
•
Kultur- och fritidsnämnden beslutar om återbetalningsskyldigheten.
•
Återbetalningsskyldigheten omfattar även ränta på beloppet enligt 2 och 5§§ räntelagen.
•
Region Gotlands logotype ska synas i alla publikationer och i all marknadsföring.

Bekräftelse på mottaget beslut

För Film på Gotland

Björn Ahlsén
Chef kultur- och ungdomsavdelningen

Besöksadress Visborgsallén 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Plusgiro 18 97 50-3

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

E-post registrator-kfn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Villkor
NATIONELLA KULTURPOLITISKA MÅL
Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med
yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet.
Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.
För att uppnå målen ska kulturpolitiken:
• främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla
sina skapande förmågor,
• främja kvalitet och konstnärlig förnyelse,
• främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas,
• främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan,
• särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.
Horisontella perspektiv
•

Jämställdhet

•

HBTQ

•

Barn och unga

•

Tillgänglighet

•

Interkulturell verksamhet

•

Internationalisering

Med jämställdhet menas att kvinnor-män och flickor-pojkar ska ha lika möjlighet att ta
del av samhällets gemensamma resurser som går till kulturskapande och att utöva ett
aktivt konstnärskap.

Med HBTQ menas homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner och perspektivet
gäller allas lika möjligheter att delta i kulturlivet.

Barns och ungas möjligheter att ta del av professionell kultur, till eget utövande och
inflytande över kulturutbudet.

Med tillgänglighet åsyftas både geografisk och socio-ekonomisk tillgänglighet samt
tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Med interkulturell verksamhet menas att kulturer betraktas som dynamiska, dvs att
individer med olika kulturell bakgrund möts och utbyter erfarenheter och perspektiv,
vilket gör kulturer föränderliga och stadda i ständig utveckling. Interkulturell verksamhet
understryker dimensionen av dialog och interaktion mellan organisationer och grupper.

Med internationell verksamhet avses verksamhet inom kulturområdet som berör Sverige
samt minst ett annat land.

De nationella kulturpolitiska målen och de horisontella perspektiven följs årligen
upp av Kulturrådet.
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REGION GOTLANDS PRIORITERINGAR ENLIGT KULTURPLAN 2017-2020
Region Gotland har beslutat att den regionala kulturen under perioden 20172020 huvudsakligen ska fokusera på tre områden:
•
•
•

Kulturellt deltagande
Villkor för kulturskapande
Kulturdriven tillväxt och innovation

Bakgrunden till denna prioritering ligger i de nationella kulturpolitiska målen
samt i de regionala utvecklingsbehoven. Målen omfattar samtliga regionala
kulturinstitutioner på Gotland.
UPPDRAG TILL INSTITUTIONER INOM KULTURSAMVERKANSMODELLEN
Det regionala uppdraget innebär att institutionen inom sin konstform och
sitt verksamhetsområde ska:
1. Regionalt tillgängliggöra sin verksamhet
Institutionen ska verka för att ge alla invånare på Gotland – oberoende av
ålder, kön, ekonomiska, geografiska, funktionsrelaterade eller sociala
hinder – möjlighet att delta i, och ta del av, det regionala kulturlivet. Barns
och ungas rätt till kultur ska särskilt uppmärksammas.
2. Vara en möjliggörare för Gotlands övriga aktörer
Institutionen ska vara ett nav och en sammanhållande aktör inom sitt
verksamhetsområde. Den ska samordna, förmedla och bygga kunskap
bland annat genom skapandet och utvecklandet av nätverk och
mötesplatser samt genom att delta i samarbeten med andra kulturaktörer,
civilsamhälle och fria professionella kulturskapare.
Institutionen ska sörja för att stödja fria professionella kulturskapare,
bland annat genom tillfälliga anställningar, rådgivning samt att bidra med
kompetens vid samarbeten och gemensamma projektansökningar. Även
amatörer och ideella ska på olika sätt stödjas genom samarbeten.
Genom att anta arbetssätt och metoder som främjar samordning ska både
kulturkonsulenter och fria professionella kulturskapare kunna dra nytta av
den plattform som institutionen utgör.
Vid tillfällig anställning av fria professionella kulturskapare ska
institutionen beakta mångfaldsperspektiv kopplat till aspekterna genus,
könsidentitet och könsuttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion
eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, ålder och klass.
Institutionen ska främja att jämställdhet inom verksamheten uppnås i
praktiken och aktivt arbeta med jämställdhetsarbete. Bidragsmottagande
organisationer uppmanas att anordna och medverka i utbildningar i
jämställdhet.
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Catrine Wikström

De regionala kulturinstitutionerna ska ersätta medverkande fria
professionella kulturskapare enligt gällande avtal och
arvodesrekommendationer, exempelvis MU-avtalet och KLYSorganisationernas arvodesrekommendationer. Detta ska till fullo vara
genomfört 2020.
3. Sörja för att verksamheten håller hög kvalitet och bidrar med
konstnärlig utveckling och förnyelse
Institutionen ska hålla en hög professionell nivå och kvalitet i all sin
verksamhet samt vara en plattform för konstnärlig utveckling och
förnyelse inom området. Institutionen ska göra omvärldsanalyser, koppla
forskning till sin verksamhet, initiera ny kunskap och testa nya grepp.
Institutionen ska årligen genomföra undersökningar där slutkonsumenten
får svara på frågor om nöjdhet kring utbud och innehåll i verksamheten.
4. Tillhandahålla främjandeverksamhet genom huvudmannaskap för
kulturkonsulenter
Institutionen ska för konsulenternas räkning tillhandahålla arbetsplats
inklusive erforderlig teknik, verksamhetsbudget samt tillgång till att kunna
nyttja institutionens administrations-, informations- och
marknadsföringsresurser. Institutionen ska i sitt huvudmannaskap tillse
att arbetsledning och skapande av strukturer för arbetssätt och
verksamhet möjliggör för konsulenten att fullfölja sitt uppdrag, vilket är
bredare än att verka för en enskild institution. Konsulenterna ska,
oberoende av huvudmannaskapet, kunna arbeta främjande över hela
fältet inom sina respektive områden.
Region Gotland ska under perioden 2017-2020 genomföra ett
utredningsarbete där effekter av nuvarande organisation för
konsulenterna analyseras. Utredningen ska bland annat se över
huvudmannaskapet och hur man kan skapa gemensamma strukturer och
samordning. Utredningen ska innehålla ett förslag till organisation som
optimerar utkomst och effekter av satsade medel.
ÖVRIGA ÖVERENSKOMMELSER
Inga övriga överenskommelser som rör kultursamverkansmodellen finns.

Formalia
Kulturplanen är det styrande dokumentet där övergripande mål och
riktlinjer för institutionerna finns.
ANSÖKAN
Ansökan om verksamhetsstöd görs via kulturdatabasen.
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PLANERING OCH RAPPORTERING
Verksamhetsplaner
Institutionernas verksamhetsplaner ska innehålla specifika mätbara mål
och/eller aktiviteter som svarar mot beslutet och kulturplanens
övergripande fokusområden och mål. Institutionerna ska ta fram två olika
verksamhetsplaner. En årlig detaljerad verksamhetsplan och en fyraårig
långsiktig övergripande verksamhetsplan som till innehåll och tid
harmonierar med kulturplanen, det vill säga följer dess mål och
intentioner samt sträcker sig över samma period. Verksamhetsplanerna
lämnas till regionen i samband med ansökan. Verksamhetsplanerna ska
följa den mall som kultur- och fritidsförvaltningen tillhandahåller.
Ettårig verksamhetsplan - hur
I denna ska framgå hur institutionen arbetar med de prioriteringar som
gäller under perioden utifrån kulturplanen och beslutet. Den ettåriga
verksamhetsplanen visar genomförande, dvs hur de specifika och mätbara
målen ska uppnås, vilka aktiviteter mm.
Fyraårig verksamhetsplan - när
Den fyraåriga verksamhetsplanen ska beskriva uppdraget ur ett långsiktigt
perspektiv samt visa en sammanfattande tidsplan (år 1, 2, 3, 4) för när
måluppfyllelse sker, samt information om eventuella förändringar i
förhållande till ursprunglig planering.
Årsredovisning
Institutionen ska årligen redovisa verksamheten i årsberättelsen eller
motsvarande 1. I denna ska institutionen redogöra för viktiga händelser,
ekonomiskt resultat och göra en beskrivning av hur institutionen arbetat
med att uppfylla målen i kulturplanens fokusområden och de horisontella
perspektiven. Verksamheten ska även beskrivas i relation till det regionala
uppdraget.
UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING
Kulturrådets uppföljning sker kvantitativt och kvalitativt. Den kvantitativa
verksamheten rapporteras årligen till Kulturrådet via kulturdatabasen. Den
kvalitativa uppföljningen görs av kultur- och fritidsförvaltningen utifrån
direktiv från Kulturrådet.
Kultur- och fritidsförvaltningen gör också en egen uppföljning, som sker
främst vid dialogmötena (se nedan under Dialog och möten). Där sker
uppföljning av verksamhetsplaner samt resultatet av den undersökning
kring nöjdhet vad gäller utbud och innehåll i verksamheten som
institutionen årligen ålagts att göra (se punkt 3 under Regionalt uppdrag).

1

Uppgifterna avseende den nationella uppföljningen, kvantitativ och kvalitativ ska överensstämma
i all redovisning, oavsett mottagare.
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I övrigt åligger det institutionerna att i förekommande fall rapportera det
som efterfrågas från Region Gotland, Kulturrådet och/eller annan
myndighet.
DIALOG OCH MÖTEN
Enskilda möten
Varje institution och kultur- och fritidsförvaltningen för löpande dialog och
gör två avstämningar per år, vilka initieras av förvaltningen.
Avstämningarna avser verksamhetsplan, beslut om verksamhetsmedel,
verksamhetsberättelse, prognos för måluppfyllelse samt eventuella
revideringar av kulturplanen.
Gemensamma möten
Därutöver möts samtliga institutionschefer och kultur- och
fritidsförvaltningen gemensamt en gång per år för generell avstämning.
Avvikelse i förhållande till planerad verksamhet
Om en institutions verksamhet förändras väsentligt i förhållande till
villkoren ska kultur- och fritidsförvaltningen snarast kontaktas.
Förändringar kan medföra att verksamhetsstödet påverkas. På
motsvarande sätt ska förvaltningen i så god tid som möjligt kontakta
institutionen om det uppstår förändringar i de förutsättningar som ligger
till grund för verksamhetsstödet.
FINANSIERING
Institutionernas verksamhet finansieras i huvudsak med offentliga medel
från staten och regionen inom ramen för samverkansmodellen.
Verksamhetsstödet betalas ut av kultur- och fritidsförvaltningen efter att
Kulturrådet har meddelat fördelningsbeslut och efter beslut i kultur- och
fritidsnämnden.
ÖVRIGA ÖVERENSKOMMELSER
I förekommande fall kan kultur- och fritidsförvaltningen teckna avtal med
institutionerna kring särskilda frågor. Nya uppdrag kan komma att uppdras
institutionerna, exempelvis efter revidering av kulturplan. Ovan nämnda
uppdrag beskrivs i beslutet eller i bilagor till detsamma.
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Villkor angående filmkonsulent
Film på Gotland har, som huvudman för filmkonsulenten, ett övergripande ansvar
för främjandeverksamheten på Gotland inom området film. Genom sitt
huvudmannaskap för filmkonsulenten Film på Gotland möjliggöra att konsulenten
kan fullfölja sitt uppdrag i enlighet med Region Gotlands kulturplan 2017-2020:
•
•

•
•

•

Att öka alla människors möjligheter att möta olika kulturyttringar.
Att bidra till att barn och unga, liksom andra prioriterade målgrupper, får
möjlighet att möta den professionella kulturens olika uttrycksformer hos såväl
institutioner som fria utövare.
Att ha ett helhetsperspektiv inom respektive område med överblick och
detaljkännedom – lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.
Att vara en aktiv resurs för alla utövare inom området, exempelvis genom att
verka via olika nätverk, ge stöd i frågor om extern finansiering och
projektansökningar samt initiera kompetensutveckling.
Att arbeta både strategiskt och operativt, utefter främjandeområdets specifika
förutsättningar.

Region Gotland ska under perioden 2017-2020 genomföra ett
utredningsarbete där effekter av nuvarande organisation för konsulenterna
analyseras. Utredningen ska bland annat se över huvudmannaskapet och hur
man kan skapa gemensamma strukturer och samordning. Utredningen ska
innehålla ett förslag till organisation som optimerar utkomst och effekter av
satsade medel.
Medel för konsulenten ingår i det totalbeloppet i detta beslut om medel från Region
Gotland till Film på Gotland.
Konsulentens ansvarsområde
Alla kulturkonsulenter ska, oberoende av huvudmannaskapet, arbeta främjande över
hela fältet inom sina respektive områden.
Konsulentens ansvarsområde är att arbeta främjande inom film och därmed göra den
gotländska filmscenen mer tillgängliga för alla. Främjandeverksamheten syftar till att
utveckla och stärka de olika områdena genom omvärldsbevakning, brobyggande och
nätverksskapande mellan olika aktörer. Strategier för kulturkonsulenten finns
beskrivna i kulturplanen under rubriken konst- och kulturfrämjande verksamhet.
Konsulenten är en länk till civilsamhället och till fria professionella kulturskapare. I
uppdraget ingår även att särskilt främja barn och ungas möjligheter att tillgodogöra
sig kunskaper och färdigheter inom respektive område.
Arbetsbeskrivning
Konsulenten har ett strategiskt och operativt främjandeuppdrag inom området film.
Konsulenten är samordnare och kontaktpersoner gentemot olika aktörer inom
filmområdet. I uppdraget ingår att utveckla nya vägar för publikkontakter samt att ta
initiativ till projekt som förnyar och utvecklar områdena.
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Konsulenten har en rådgivande funktion och är samtalspart för idéer och frågor,
undersöker behov av och initierar seminarieverksamhet, utbildningar och projekt.
Samverkan med andra regioner nationellt och internationellt är en viktig del av
arbetet.
Konsulenten ingår i RFKU, Regionalt Forum för Kulturutveckling.
Konsulenterna ska årligen ta fram en verksamhetsplan/handlingsplan som vid
anmodan lämnas in till kultur- och fritidsförvaltningen, liksom en
verksamhetsberättelse.
 Filmkonstkonsulent 50 %
Filmkonsulentens tre huvudområden är:
 Att arbeta främjande inom filmområdet för att utveckla förutsättningarna för
film på Gotland.
 Att stödja filmproduktion, film för och av barn och unga samt biograf- och
visningsfrågor.
 Att arbeta nära de olika filmaktörerna och vara en länk mellan dem.
Kontaktpersoner
Film på Gotland

Kultur- och fritidsförvaltningen

Paola Ciliberto, filmkonsulent

Catrine Wikström, regional kulturstrateg
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Ärende

Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet för förstärkning av
scenkonsten, år 2017
Kulturrådets beslut

Kulturrådet beviljar bidrag enligt bilaga l.
Totalt beviljat belopp vid denna fördelning är 58 000 000 kronor.
Bidraget är förenat med vissa villkor, se bilaga 2.
Bakgrund

Enligt Kulturrådets regleringsbrev för budgetåret 2017 får högst 58 000 000 kronor
av anslagsposten 1:6 ap. l Bidrag till regional kulturverksamhet, användas for en

fSrstärkning av scenkonsten, som syftar till ett fortsatt brett utbud av musik av hög
kvalitet och god tillgänglighet till musikverksamheter i hela landet. Under perioden
2017-2020 far medel, utöver verksamhet inom kultursamverkansmodellen samt
verksamheter i Stockholms län, även utbetalas till Berwaldhallen och Stockholms

konserthusstiftelse inom ramen for denna satsning.
Ärendets beredning

Handläggama Jochum Landin och Jelena Jesic, koordinator Lisa Poska och

verksamhetsstrategen Signe Westin har deltagit i beredningen av ärendet.
Skäl för beslutet
Aktuella bestämmelser

Kulturrådet beslutar om verksamhetsbidrag till regioner och landsting med stöd av
förordningen 2010:2012 om fördelning av vissa statsbidrag till regional
kulturverksamhet. För regionala och lokala kulturinstitutioner i de län som inte

omfattas av lagen (2010:1919) om fördelning av vissa statsbidrag till regional
kulturverksamhet galler förordningen (1996:1596) om statsbidrag till regional
kulturverksamhet. Ändamålet med bidraget, enligt förordningen 2010:2012, är att
bidra till att de nationella kulturpolitiska målen uppnås samt att ge ökade möjligheter
till regionala prioriteringar och variationer. Enligt förordningen 1996:1598 ska

statsbidraget till musikinstitutioner syfta till att möjliggöra en mångsidig verksamhet
av hög kvalitet.
Bedömning

Kulturrådet har prioriterat regional kulturverksamhet. Mot bakgrund av tillgängliga
medel, och med hänsyn tagen till ändamålet med bidraget samt de prioriteringar som
har redovisats ovan bedömer Kulturrådet att medlen bör fördelas enligt bilaga l
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Handläggningen av ärendet

Detta beslut har fattats av generaldirektören Staffan Forssell efter föredragning av
koordinatom Erik Åström. I den slutliga handläggningen av ärendet har även
enhetschefen Magnus Boström deltagit.

På KuTEörråd^ts vägnar

Erik Åström
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Generella villkor
Villkor for den som beviljats bidrag från Kulturrådet
Verksamheten ska genomföras enligt ansökan.
Väsentliga ändringar i verksamheten ska snarast meddelas Kulturrådet.

Sådana ändringar kan innebära att bidraget eller en del av bidraget måste
återbetalas.

- Redogörelse för utfall av finansiering och kostnader ska framgå av respektive
verksamhets årsredovisning.
Bidragsmottagaren ska

- på begäran lämna de redovisningshandlingar som Kulturrådet vill ta del av

- på begäran lämna revisorsintyg eller revisionsrapport som visar hur bidraget
förbrukats,

- meddela Kulturrådet om man ändrar uppgifter om namn, organisationsnummer,
adress och plus- eller bankgiro.
Kontrolluppgifter

Kulturrådet skickar kontrolluppgifter till Skatteverket beträffande bidrag som
utbetalas till enskilda näringsidkare.
Information

I tidskrifter eller i relevant informationsmaterial, till exempel affischer och
programblad bör det framgå att Kulturrådet har beviljat bidrag för projektet.
Kulturrådets logotyp kan laddas ned från Kulturrådets webbplats. Kulturrådet ska
aldrig anges som medarrangör.

Ärendenr KFN 2016/322

Kultur- och fritidsförvaltningen
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Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Catrine Wikström

Datum 7 februari 2017

Ärende 6

Kultur- och fritidsnämnden

Remissvar. Betänkande av Kulturskoleutredningen
En inkluderande kulturskola på egen grund
(SOU 2016:69)
Förslag till beslut

Delegeras till arbetsutskottet att inge yttrande över denna remiss.
Bakgrund

Kulturdepartementet har till 164 instanser i hela Sverige, däribland alla
regioner/landsting och ett trettiotal kommuner, remitterat förslaget En
inkluderande kulturskola på egen grund. Betänkandet innehåller förslag på
nationella mål för kulturskolorna, regional samordning, stimulansmedel, satsningar
på utbildning samt ett nationellt utvecklingscenter. Regeringen vill ha synpunkter
på förslagen och materialet i promemorian. Myndigheter under regeringen är
skyldiga att svara på remissen, medan andra remissinstanser är välkomna att lämna
synpunkter. Remissvar ska ha kommit in till Kulturdepartementet senast den 15
mars 2017.
Bedömning

Bedömning har gjorts att det är lämpligt om samberedning sker mellan
utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen,
varvid ett remissvar från Region Gotland kommer att lämnas.
Mot bakgrund av remisstidens längd i förhållande till liggande planering av kulturoch fritidsnämndens sammanträden 2017, föreslås att ärendet delegeras till
arbetsutskottet att inge yttrande.
Kultur- och fritidsförvaltningen

Maria Modig

Catrine Wikström

förvaltningsdirektör

Besöksadress Visborgsallén 19

regional kulturstrateg

E-post registrator-kfn@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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Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Björn Ahlsén

Datum 10 december 2016

Ärende 7

Kultur- och fritidsnämnden

Antagande av måldokument för ungdomsavdelningen
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden besluta att anta föreslagen målsättning för
ungdomsavdelningen.
Bakgrund

Ungdomsavdelningen har under de senaste åren arbetat aktivt med frågor om
värdegrund och målsättning. Under förra året antogs ett värdegrundsdokument
som även presenterats för nämnden och under det gångna året har avdelningen
jobbat med att ta fram ett måldokument.
Ungdomsavdelningen har förvisso haft mål att arbeta efter, men det har saknats ett
tydligt samlat måldokument. Samtidigt förändras ungdomars uppväxtvillkor och
levnadsmönster i snabb takt och ungdomsavdelningens verksamhet behöver
uppdateras för att följa med i den utvecklingen. Därför måste både chefer och
medarbetare ständigt fråga sig om de gör rätt saker på rätt sätt.
Bedömning

Det förslag till målsättning som nu presenteras (se bilaga) har utarbetats av
avdelningens chefsled, men i mycket nära samråd med alla medarbetare.
Medarbetarna har vid två tillfällen givits möjlighet att i olika workshops formulera
både sina egna personliga mål och avdelningens mål. Detta arbete har varit mycket
givande och utvecklande och har innehållit många värdefulla samtal och
diskussioner.
Den nu föreliggande texten presenterades för medarbetarna vid de årliga
upptaktsdagarna, som i år hölls den 23-24 augusti. Där hölls en tredje workshop för
att förankra målen i verksamheten och resultatet av den workshopen kommer att
presenteras vid nämndens sammanträde.
Kultur- och ungdomsavdelningen

Maria Modig
Förvaltningsdirektör

Björn Ahlsén
Avdelningschef

Bilaga: Måldokument inkl värdegrundsdokument
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Ärende 7, bilaga

Ungdomsavdelningens mål
1. Vårt övergripande mål
Verksamheten är en spegel av det omgivande samhället och därför kan inriktningen variera mellan olika verksamheter/orter och tider.
Vårt övergripande mål är dock alltid

att främja unga människor växande och nyfikenhet genom att bedriva en jag-stärkande verksamhet
präglat av ett salutogent synsätt. Vi arbetar efter ett möjliggörande perspektiv där våra
verksamheter utvecklar ungas förmågor och främjar mellanmänskliga möten.
Våra verksamheter skall vara en plattform för växande där vi ser varje människa som en unik individ.
Vår ambition är att bidra till att unga människor blir aktiva medborgare och ser sin egen del i ett gemensamt samhällsbyggande.

2. Våra värderingar
De värderingar som ska prägla våra medarbetare finns sedan 2015 fastställda i ett särskilt dokument. Se bilaga
Dessa kan sammanfattas i värdeorden
 Allas lika värde
 Professionalism
 Delaktighet
 Omtanke
 Trygghet, tillit och förtroende

3. Våra verksamheter
Våra verksamheter har sin utgångspunkt i våra mötesplatser, ungdomsgårdar och ungkulturhus, men vi ska även arbeta och skapa mötesplatser i andra
miljöer där ungdomar finns och vi ska samarbeta med andra samhällsaktörer
Vi ska bedriva verksamhet året runt och med särskilt utformade aktiviteter på skollov.
Våra verksamheter ska
 främja möten
 skapa och stärka relationer
 ge inspiration och stimulera kreativitet, fantasi och kritiskt tänkande
 stödja och vägleda
 erbjuda goda aktiviteter som så långt möjligt är kostnadsfria
 vara en trygg mötesplats
 stärka unga människors identitet

4. Våra målgrupper/våra besökare
Vår primära målgrupp är
-ungdomar i åldern 13-19 år på våra ungdomsgårdar
-ungdomar och unga vuxna i åldern 16-25 i vårt ungkulturhus
- ungdomar och unga vuxna i åldern 13-25 i Kustateljén i Fårösund

5. Vi i Ungdomsavdelningen
har en relevant utbildning för vårt yrke. Vi eftersträvar samtidigt att tillföra våra verksamheter annan kompetens genom samverkan med andra och
genom projektanställningar av medarbetare från andra yrkesområden.
Vi i ungdomsavdelningen får ett gott stöd från chefer och förslag och idéer från medarbetare stimuleras och tas tillvara. Att prova nya arbetssätt
bejakas och det ska vara tillåtet att göra misstag. Att hitta relevant fortbildning och att hålla sig uppdaterad inom området är ett delat ansvar mellan
medarbetare och chefer.
Vi i ungdomsavdelningen
 visar stort yrkeskunnande
 visar mod och kreativitet i vår yrkesutövning
 har en god omvärldsorientering och ett stort samhällsengagemang
 visar ett ödmjukt, tolerant och tillåtande bemötande
 använder samtalet som verktyg
 använder även andra verktyg som mat, skapande, rörelse, lek, musik, bilder
 svarar på ungdomars egna drivkrafter egna idéer och stimulerar deras kreativitet

6. Vår omvärld
Vi ska bedriva verksamhet över hela ön på de serviceorter som Region Gotland definierar.
Vi ska samverka
 mellan gårdar och verksamheter
 med andra verksamheter inom Kultur- och fritidsförvaltningen
 med utbildnings- arbetslivsförvaltningen och socialförvaltningen
 vi ska, i syfte att engagera andra aktörer i ungdomsverksamheten och i syfte att tillföra ungdomsavdelningen kompetens och resurser, även
eftersträva att i största möjliga samverka med externa aktörer som studieförbund, ideella föreningar, kulturkonsulenter och –institutioner och
näringsliv.

Ungdomsavdelningen, KFF´s VÄRDEGRUND
2015-01-28
Värdegrund handlar ytterst om relationer mellan människor och hur vi behandlar och bemöter varandra. För att lyckas att nå våra mål och
lyckats med vårt grunduppdrag behöver vi enas om ett gemensamt förhållningssätt som vi aktivt arbetar med och håller levande varje
dag, varje vecka, alltid.
Värdegrunden kan inte mätas i siffror. I stället kommer den genomsyra vårt agerande och våra beslut. Den ska påverka hur vi
kommunicerar, rekryterar, prioriterar och fördelar resurser. Värdegrunden ska vägleda oss i vårt dagliga arbete och den kommer att
hjälpa oss nå våra mål.

Bilaga

För oss är följande värdeord en beskrivning av den värdegrund vi har valt:
Allas lika värde
Alla människor har lika värde oavsett kön, etniskt tillhörighet, religion
eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning,
ålder eller könsöverskridande identitet eller uttryck.

Delaktighet
- Lyssnar och lär av varandra.
- Bidra med kreativa lösningar.
- Bjuda in till och vara öppen för dialog.
- Vara tydlig med sin åsikt innan beslut tas.

- Ingen diskriminering tolereras.

Professionalism
- Se att mångfald är en förutsättning för att lyckats med mitt uppdrag.
- Att förbereda mig inför arbetsuppgifter och möten.
- Skilja på att vara personlig och privat.
- Följa och genomföra fattade beslut.
- Visa engagemang i arbetet.
- Planera, reflektera och utvärderar vårt arbete.
- Ta initiativ till egen utveckling och ansvar att tillgodo se den.

Omtanke
- Visa varandra omtanke.
- Vara uppmärksam på varandra.
- Vara lyhörd för varandras behov.
- Sätter gränser i samtal som är kränkande eller diskriminerande.

Trygghet
- Visa tillit till varandra.
- Tro på varandras vilja och förmåga.
- Vara respektfullt ärlig mot varandra.
- Prata med varandra, inte om varandra.

Ärendenr KFN 2017/13

Kultur- och fritidsförvaltningen
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Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 16 januari 2017

Ärende 8

Kultur- och fritidsnämnden

Revidering. Taxor och avgifter för kultur- och
fritidsförvaltningen
Förslag till beslut

•
•
•

Kultur- och fritidsnämnden godkänner föreslagna förändringar av
entréavgifter till bad, enligt bilaga 1, samt att de ska börja gälla med
omedelbar verkan.
Kultur- och fritidsnämnden godkänner föreslagna förändringar i taxor
och avgifter gällande ICA Maxi arena, enligt bilaga 2, att börja gälla från
1 juli 2017.
Förslaget överlämnas till regionfullmäktige för fastställande.

Bakgrund

− KFN beslutade i sitt besparingsuppdrag för 2017 att höja
entréavgifterna på simhallarna (KFN § 83 2016-11-22, internbudget
2017).
− Behov finns att revidera matchtaxan för ICA Maxi arena då det under
detta första verksamhetsår upplevts problematiskt att kommunicera
kring vad som ingår eller inte.
Bedömning

Entréavgifterna till simhallarna föreslås öka med 10 %, vilket bland annat
innebär en höjning från 50 kr till 55 kr för vuxna och från 30 kr till 35 kr för
barn och unga. De föreslagna avgifterna är i paritet med simhallar av liknande
storlek på andra orter i landet.
Då revideringen av badentréer ingår i besparingsuppdrag för 2017 föreslås att
de nya avgifterna börjar gälla med omedelbar verkan.
Avgiften för match i ICA Maxi arena föreslår förvaltningen att istället för att
mediakub, LED-sarg och vip-loger är valbara så bakas de in i ett timpris
baserat på 4 tim. Årets verksamhet har visat på problematik i kommunikation
om vad som har använts vid olika bokningar. Avgiften för logerna sänks, både
i det föreslagna timpriset samt vid övrig uthyrning. Vilket innebär att dagens
avgift motsvarande med allt inräknat baserat på 4 timmars bokning vid match,
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är högre än det här föreslagna timpriset. De nya avgifterna föreslås börja gälla
från 1juli 2017.
Kultur- och fritidsförvaltningen

Maria Modig

kultur- och fritidsdirektör

Bilagor:
Bilaga 1 – Entréavgifter Bad
Bilaga 2 – Taxor och avgifter, Ica Maxi arena

Marie Flemström
fritidschef
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Ärende 8, bilaga 1

Entréavgifter Bad – förslag nya
priser
Entréavgifter bad – gäller på alla Region Gotlands simhallar
Entré, vuxna

50 kr

Entré, ungdom under 18 år, studerande, pensionärer, arbetssökande

30 kr

Rabattkort, vuxna - 12 bad

500 kr

Rabattkort, ungdom under 18 år studerande, pensionärer - 12 bad

300 kr

Årskort, vuxna
½-årskort, vuxna
Årskort, ungdom under 18 år, studerande samt pensionärer
½-årskort för ovanstående

Enheten Bad

Pris

1 200 kr
800 kr
550 kr
400 kr

Årskort, familj

1 850 kr

½-årskort familj

1 100 kr

Förslag
55 kr
35 kr
550 kr
350 kr
1300 kr
900 kr
600 kr
450 kr
2000 kr
1200kr

Entréavgifter Bad
•

Öppettider för allmänheten
Solbergabadet 27,5 timmar i veckan, Hemsebadet 35,5 timmar i
veckan

•

Öppettider för skolan (skolsim)
Solbergabadet 27,5 timmar i veckan, Hemsebadet 11 timmar i veckan

•

Öppettider för föreningslivet
Solbergabadet ca 41,5 timmar i veckan, Hemsebadet ca 12 timmar i
veckan

Enheten Bad

Entréavgifter Bad

Enheten Bad

Öppettider

Solbergabadet

Hemsebadet

Måndag

06:00-08:00

Skolbad och
Föreningsbad

Tisdag

06:00-08:00
14:00-16:30
18:00-19:30

14:00-20:30

Onsdag

06:00-08:00

07:00-09:00
15:00-19:30

Torsdag

06:00-08:00
14:00-16:30
18:00-19:30

Skolbad och
Föreningsbad

Fredag

06:00-08:00
14:00-19:30

07:00-09:00
12:00-19:30

Lördag

14:00-18:00

09:00-15:30

Söndag

Föreningsbad

09:00-15:30

Ärende 8, bilaga 2

marie.flemstrom@gotland.se

Taxor och avgifter – Ica Maxi arena
•Hyra av sportgolv för träning oförändrat.
•Avgift för tvättstuga tas bort för de föreningar som hyr förråd och omklädningsrum.
•Avgift för loger minskar för föreningar.
•Hyra av sportgolv för match; avgift för mediakub, LED-sarg och loger bakas in i timpriset.
Timpris för match beräknat på 4 tim. Tidigare var mediakub, LED-sarg och loger valbara.
•Sportgolv, mediakub, LED-sarg och loger kan som tidigare hyras för andra arrangemang än
match. Kan hyras separat per tillfälle.

Taxor och avgifter – matchpris
Nya förslaget = 1950 kr/tim

Tidigare = 2700 kr/tim

•4 timx1200 kr 4 800 kr
•Mediakub
1 000 kr
•LED-sarg
1 000 kr
•Loger 4 st
1 000 kr
/4 tim
= 1950 kr/tim

•4 timx1200 kr 4 800 kr
•Mediakub
1 000 kr
•LED-sarg
1 000 kr
•Loger 4 st
4 000 kr
/4 tim
= 2700 kr/tim

marie.flemstrom@gotland.se

Kultur- och fritidsförvaltningen
Johanna Larson

Ärendenr KFN 2016/329
Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 10 januari 2017

Ärende 9
Kultur- och fritidsnämnden

Regionalt stöd till Gotlands Idrottsförbund 2017
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att utbetala 1 305 000 kr till Gotlands
Idrottsförbund enligt överenskommelse (bifogas).
Bakgrund

Under många år har Gotlands Idrottsförbund (GI) fått stöd från kultur- och
fritidsförvaltningen (KFF) baserat på antal medlemmar i föreningarna som omfattas
av distriktsförbunden. GI har ett regionalt uppdrag gentemot idrottsrörelsen och
medlen är ett regionalt stöd. Genom överenskommelse där belopp är budgeterat och
villkor ställda är detta sedan 2016 ett nytt förfaringssätt (KFN § 43, 2015-06-02).
Enligt överenskommelsen 2017 ska utbetalning ske:
- under förutsättning att det regionala uppdraget uppfylls och att verksamhetsplanen
genomförs. För beslutet gäller de förutsättningar som beskrivs i överenskommelsen
under rubriken ”Formalia”.
En beskrivning för 2017-2018 där rutiner för dialog, formalia och utbetalning finns.

Villkor för beviljade medel
• Organisation som erhållit medel från Region Gotland och som inte använt dessa i enlighet med
beviljad ansökan och villkor är återbetalningsskyldig.
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar om återbetalningsskyldigheten.
• Återbetalningsskyldigheten omfattar även ränta på beloppet enligt 2 och 5§§ räntelagen.
• Region Gotlands logotyp ska synas i alla publikationer och i all marknadsföring.
Kultur- och fritidsförvaltningen

Maria Modig
Förvaltningsdirektör

Marie Flemström
Avdelningschef fritid

Bilagor:
•
Överenskommelse 2017 om regionalt uppdrag för stöd till Gotlands Idrottsförbund
•
Stödet till Gotlands Idrottsförbund (GI) - Rutiner för formalia 2017-2018
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Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

1 (8)

Region Gotland
Kultur- och fritidsförvaltningen

Ärendenr KFN 2016/329

2 (8)

Ärende 9, bilaga 1

Överenskommelse 2017 om regionalt uppdrag för
stöd till Gotlands Idrottsförbund
Antaget och godkänt förfaringssätt av båda parter och av KFN § 43 2015-06-02
Ändrat och uppdaterat innehåll KFN § xx 2017-xx-xx

BAKGRUND OCH SYFTE
Under många år har Gotlands idrottsförbund (GI) fått ett stöd från kultur- och fritidsförvaltningen
(KFF), baserat på antal medlemmar i föreningarna som omfattas av distriktsförbundet. Detta
förfarande ändras nu i och med detta dokument. Medlen som betalas ut är ett regionalt stöd och
där med ett regionalt uppdrag. Region Gotland, KFF, vill med detta dokument fokusera mer på ett
långsiktigt samarbete och hållbara relationer där GI och KFF arbetar i större samverkan för att
skapa en samsyn kring utveckling och behov för idrotten på Gotland.
Region Gotland, KFN, vill öka kunskapen om värdegrundsfrågor och allas rätt att vara med.
Demokrati och delaktighet, rent spel samt glädje och gemenskap.
I samarbete med GI öka kvalitén i föreningsarbetet, bidra till Gotlands varumärke samt verka för
att uppfylla Region Gotlands visionsmål.

NATIONELLA IDROTTSPOLITISKA MÅL
I regeringens proposition 2008/09:126 Statens stöd till idrotten finns de nationella
idrottspolitiska målen.

IDROTTSPOLITIKENS TRE GRUNDSTENAR
1: Uppmuntra och ge möjligheter till barns, ungdomars och vuxnas motion och idrott i syfte att
främja en god folkhälsa.
2: Staten ska aktivt stödja en fri och självständig idrottsrörelse byggd på ideellt engagemang, som
bedriver en bred verksamhet, som värnar om god etik, som ger lika förutsättningar för flickor och
pojkar, kvinnor och män, som arbetar aktivt för integration samt värnar om demokratisk
utveckling och delaktighet.
3: Idrottspolitikens tredje grundsten handlar om statens relation till den kommersiella
underhållningsidrotten, en idrott som skapar förströelse och glädje för många idrottsintresserade
människor och som har en stark tillväxtpotential på arbetsmarknaden. Kommersiellt bedriven
elitidrott har dock inte ansetts vara berättigad att subventioneras med offentliga medel.

SYFTET MED STATENS STÖD TILL IDROTTEN
•
•
•
•
•
•
•

syftar till att stödja verksamhet som bidrar till att utveckla barns och ungdomars intresse
och benägenhet för motion och idrott,
bedrivs ur ett barnrättsperspektiv, bland annat genom att öka barns och ungdomars
inflytande över och ansvar för sitt idrottande,
gör det möjligt för alla människor att utöva idrott och motion,
bidrar till att väcka ett livslångt intresse för motion och därmed främjar en god folkhälsa
syftar till att ge flickor och pojkar respektive kvinnor och män lika förutsättningar att
delta i idrottsverksamhet,
främjar integration och god etik, och
motverkar aktivt dopning inom idrotten

Region Gotland
Kultur- och fritidsförvaltningen

Ärendenr KFN 2016/329

Statsbidrag får även stödja verksamhet som stärker idrottsutövares internationella
konkurrenskraft.

DISTRIKTSFÖRBUND
Sveriges Riksidrottsförbunds regionala organisation består av 21 (2015)
distriktsidrottsförbund(DF). Distriktsindelningen följer i huvudsak landets länsgränser.
DF:s centrala uppgifter är att företräda den regionala idrotten gentemot kommuner och
landsting, ge operativt stöd till specialdistriktsidrottsförbund och föreningar samt
bedriva idrottspolitisk opinionsbildning inom den egna regionen. Vissa distrikt
samverkar även med landstingen i olika folkhälsoprojekt. DF har ett nära samarbete med
de regionala SISU-distrikten.
RF är "i myndighets ställe" och har statens uppdrag att fördela det statliga stödet till
såväl de specialidrottsförbunden (SF) som till det lokala föreningslivet i form av statligt
lokalt aktivitetsstöd.

BILD: NIVÅER PÅ UPPDRAG OCH PENNINGFLÖDEN
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Kultur- och fritidsförvaltningen

Ärendenr KFN 2016/329

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS FOKUSOMRÅDEN 2016-2019
Kultur - och fritidsnämnden arbetar för att stärka alla människor och människors
livskvalitet, utveckla samhället och fördjupa demokratin genom att inspirera till och
möjliggöra upplevelser, möten, meningsfull fritid inom kultur och fritidsområdet.
Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att under perioden fokusera på följande
områden gällande den regionala idrotten:
•

Barn och unga: Med barn och unga avses åldern 7-20 år. De ska ha tillgång till
brett och varierat fritidsutbud utifrån sina förutsättningar för att kunna leva ett
gott och jämställt liv. Trygga och goda uppväxtvillkor har stor betydelse för barn
och ungas hälsa.

•

Folkhälsa: Goda förutsättningar för en aktiv fritid, ett socialt deltagande för alla
samhällsgrupper och ett livskraftigt föreningsliv är viktiga bidrag till en
infrastruktur för folkhälsa på Gotland. Gotlänningarna ska ha bra hälsa och må
bäst i landet.

•

Tillgänglighet: Idrottens föreningsliv ska vara tillgängligt avseende geografi och
socioekonomi. Idrotten ska även vara tillgänglig för personer med
funktionsnedsättning, olika genus och för homo-, trans-, bi- och queer-personer.
Alla ska ha samma möjligheter till ett aktivt liv inom idrotten på Gotland. Genom
gott samarbete ska Gotland uppnå resultat på detta område, och nationellt bli
en förebild inom idrotten bland Sveriges kommuner och landsting.

•

Samverkan: Idrottens föreningsliv, näringsliv, offentlig verksamhet och
civilsamhälle samverkar i ett gränsöverskridande arbete som är öppet för alla
där glädje och lust finns under hela livet.

•

Internationalisering: Med internationalisering avses verksamhet inom
idrottsområdet som berör Sverige samt minst ett annat land. Idrottens
föreningsliv ska fortsatt verka för en bred internationell verksamhet både
gällande evenemang, tävlingar, grupputbyten och på individnivå.
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Regionalt uppdrag 2017 till Gotlands Idrottsförbund
Det regionala uppdraget innebär att GI inom sitt verksamhetsområde skall:
1) Stödja SDF
Betala ut stöd till specialdistriktsförbunden inom Gotlands idrottsförbunds
verksamhetsområde.
Effekt: Region Gotland säkerställer via GI att specialdistriktsförbunden kan
utföra sina åtaganden
Mätetal: Antal kr/SDF, Antal projekt/arrangemang/stödområden som SDF:en
utfört under året.
2) Regionalt tillgängliggöra sin verksamhet
Verka för att ge alla invånare på Gotland – oberoende av ålder, kön,
etnicitet, ekonomiska, geografiska, funktionsrelaterade eller sociala hinder –
möjlighet att delta i, och ta del av idrottsverksamheten.
Effekt: ökad upplevelse av god hälsa på lika villkor
Mätetal: Antal föreningar, Antal medlemmar/ åldersgrupp < 7, 7-20, 21-65,
65 > fördelat på kön
3) Samordna, förmedla och bygga kunskap
Vara en sammanhållande aktör inom sitt verksamhetsområde på Gotland.
Främja förnyelse, samverka mellan idrotter, föreningar och övriga samhället.
Skapa och utveckla nätverk och mötesplatser.
Effekt: Ökad medvetenhet om varandra (de olika aktörerna) och deras
kompetenser.
Nya projekt och profilområden som skapar tillväxt för Gotland
Mätetal: Antal möten och projekt samt externa medel som beviljats, i syfte
att skapa tillväxt för Gotland
4) Sörja för att föreningslivets verksamhet håller hög kvalitet samt bidra med
kunskapsutveckling och förmedling inom idrotts- och folkhälsoområdet
(bredd och spets)
Hålla en hög professionell nivå och kvalitet i all sin verksamhet samt vara en
plattform för idrottslig utveckling. Genomföra årlig undersökning där
medlemmarna i föreningarna får svara på frågor om stöd och bidrag,
förnyelse och utveckling samt frågor om hur man upplever stödet från GI.
Effekt: Trygg, säker, upplyst och framgångsrik idrottsrörelse på Gotland
Mätetal: Resultat av undersökning
5) Synliggöra och kommunicera
Tillsammans med Region Gotland, Kultur- och fritidsförvaltningen, synliggöra
stödet till idrotten gentemot föreningsliv och andra samarbetspartners
genom att genomföra 1-2 möten med föreningslivet per år.
Effekt: Öka kunskapen om föreningsstöd, roller och relationer. Ökad insyn
om föreningslivets behov och förutsättningar. Medvetandegjort regionens
stöd till idrotten.
Mätetal: Antal tillfällen, utöver ovanstående, där Region Gotlands stöd
synliggjorts.
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IDROTTSKONSULENTER
GI har ett antal idrottskonsulenter som arbetar utifrån ett idrottsansvar fördelat på de
48 olika idrotter som finns representerade på Gotland. Grunden för
idrottskonsulenternas arbete är att analysera behov i idrotterna och föreningarna.
Områden
•
•
•
•
•

utveckla och stödja idrotten genom uppsökande verksamhet, rådgivning och
utbildning
kartlägga och analysera verksamheter som har betydelse för idrotten
marknadsföra och informera om verksamheten
bilda nätverk och skaffa samarbetspartner inom sitt arbetsområde
verka för goda relationer med personer/organisationer som har betydelse för
idrotten

Nyckelarbetsuppgifter
•
•
•
•
•
•

göra utvecklings-/utbildningsplaner
arrangera möten, träffar, utbildningar etc.
producera utbildnings-, informationsmaterial etc.
föreläsa/utbilda/leda processer för aktiva och ledare
rådgivning inom specifika områden
utgå från givna riktlinjer och dokument från RF, SISU Idrottsutbildarna och
distrikten

Konsulenternas arbete i relation till det regionala uppdraget
Folkrörelseidrotten bygger i allt väsentligt på det ideella ledarskapet. Mer än 3 000
ledare på Gotland ägnar minst 700 000 timmar åt idrotten årligen, som aktivitetsledare
eller förtroendevald föreningsledare. Nästan alla barn och ungdomar på vår ö är under
någon period av sitt liv med i idrotten. Det ger idrottsledarna en fantastisk möjlighet att
påverka och fostra ungdomar och härigenom indirekt bidra till en positiv
samhällsutveckling. Detta ställer krav på verksamhetens kvalitet och lägger ett stort
ansvar på ledarna. Ledare- och organisationsutveckling som område är oerhört viktigt
för att ge energi, kunskap och skapa engagemang hos idrottens ideella ledare. För att
det ideella engagemanget skall bestå och glädjen i att engagera sig skall infinnas så
behöver ledare känna sig betydelsefulla och kunniga.
I konsulenternas huvuduppdrag ingår att stödja våra SDF och idrottsföreningar utifrån
att de alla har ett uppdelat idrottsansvar, varje idrott har en konsulent som sin
"kontaktperson" på kansliet. I konsulentuppdraget ingår att jobba utifrån idrottens
värdegrund gentemot våra idrotter och att samordna, förmedla och bygga kunskap dels
utifrån analyserade behov men även över idrottsgränserna i form av att skapa olika
mötesplatser för den gotländska idrotten.
Konsulenternas arbete med utvecklingsfrågor i syfte att stärka den gotländska idrottens
kvalité sker naturligt i mötet med föreningar och förbund. Det är även ett uppdrag för
konsulenterna att synliggöra hela bilden av stödinsatser som de gotländska föreningarna
kan ta del av och i detta arbete blir det naturligt att informera om Kultur- och
fritidsförvaltningens olika stödformer för idrotten.
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FORMALIA
Kultur- och fritidsnämndens balanserade styrkort samt budget är det styrande
dokumentet för det stöd GI får från Region Gotland.

ANSÖKAN/ÄSKANDE OM STÖD
Ansökan/äskande om verksamhetsstöd görs skriftligt till Kultur- och fritidsförvaltningen,
eller den förvaltning som det berör, senast 13 oktober 2017 för kommande år. Till
äskandet bifogas en 1 årig verksamhetsplan och en 2 årig verksamhetsinriktning inför
äskandet 2018-2019.

PLANERING OCH RAPPORTERING
Verksamhetsplaner
GI’s äskande och verksamhetsplan ligger till grund för beslut om stöd och bör därför visa
vad stödet går till på ett tydligt sätt.
GI´s verksamhetsplan ska innehålla specifika mätbara mål som svarar mot beslutets
övergripande mål. GI ska ta fram två olika verksamhetsplaner.
1. En tvåårig verksamhetsinriktnings som är långsiktig och övergripande och som
till innehåll och tid harmonierar med beslutet, det vill säga följer beslutets mål
och intentioner samt sträcker sig över samma period. Dokumentet lämnas under
april oktober vartannat år.
2. En ettårig mer detaljerad verksamhetsplan görs årligen.
Verksamhetsplanerna lämnas till kultur- och fritidsförvaltningen i samband med
ansökan om medel. I den ettåriga verksamhetsplanen ska framgå hur GI arbetar
med de prioriteringar som gäller under perioden avseende nämndens
fokusområden. Den ettåriga verksamhetsplanen visar genomförande, dvs hur de
specifika och mätbara målen ska uppnås. Den ettåriga verksamhetsplanen ska
vara godkänd av kultur- och fritidsförvaltningen innan beslut om medel tas i
kultur- och fritidsnämnden. Den ettåriga planen lämnas i samband med ansökan
om verksamhetsmedel den 31 oktober.
Årsredovisning
GI ska årligen redovisa verksamheten i årsberättelsen eller motsvarande. I denna
redogörs viktiga händelser, ekonomiskt resultat, horisontella mål och verksamhetens
innehåll relaterat till det regionala uppdraget och det beskrivna uppdraget.
GI ska årligen sammanställa de mätetal och effekter som uppdragets fem punkter
innehåller som en rapport för denna överenskommelse. Årsredovisning och rapporten
för denna överenskommelse ska inkomma KFF under april månad.

DIALOG OCH MÖTEN
Enskilda möten
GI och KFF har löpande dialoger och ett avstämningsmöte innan äskande i oktober. Vid
mötet så redovisas året så långt det är kommet.
GI och KFF ska föra löpande dialoger och göra två avstämningar per år, en i september
och en i april. KFF ansvarar för att kalla GI till möte med tydlig agenda. Avstämningarna
avser verksamhetsplan för kommande år, beslut om verksamhetsmedel,
verksamhetsberättelse och prognos för måluppfyllelse för innevarande år, samt
eventuella revideringar av densamma.
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Presidiemöte
GI har ett presidiemöte med KFN i slutet på oktober, där äskandet och
verksamhetsplanen kan diskuteras. En tjänsteskrivelse på överenskommelse ska arbetas
fram till KFN:s decembersammanträde.
Inriktning
Vid framtagande av Kultur- och fritidsnämndens nya fokusområden rörande den
regionala idrotten ska dialog ske med GI.
Avvikelse i förhållande till planerad verksamhet
Om GIs verksamhet förändras väsentligt i förhållande till villkoren ska KFF snarast
kontaktas. Förändringar kan medföra att verksamhetsstödet påverkas. På motsvarande
sätt ska förvaltningen i så god tid som möjligt kontakta förbundet om det uppstår
förändringar i de förutsättningar som ligger till grund för verksamhetsstödet.

UTBETALNING AV MEDEL
Från och med 2016 inför Region Gotland en ny fördelningsmodell för
verksamhetsstöd till GI. Hela verksamhetsstödet betalas ut av kultur- och
fritidsförvaltningen efter beslut om budget i kultur- och fritidsnämnden senast kvartal
ett innevarande år. Nämnden äskar årligen om indexhöjning.

ÖVRIGA ÖVERENSKOMMELSER
I förekommande fall kan kultur- och fritidsförvaltningen teckna avtal med
GI kring särskilda frågor.
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Kultur- och fritidsförvaltningen

Rutinplanering
Datum 2016-12-05

Ärende 9, bilaga 2

Stödet till Gotlands Idrottsförbund (GI)
Rutiner för formalia 2017-2018
Allmänt

Under 2015 fick GI nya rutiner för stöd enligt:
Gotlands Idrottsförbund: KFN 2015-6-02 §43
Handläggarens dokument finns i mappen: G:\kff\Bidrag\GI - SISU
En rutinöverenskommelse upprättats om hur förfarandet för GI:s stöd ska gå till.
Årshjul för stödet till GI
2017
24 jan 2017
7 feb 2017
Q1 2017

GI i presidiemöte
KFN beslut
Redovisning mätetal/effekt
av 2016.
Utbetalning av beslutat
belopp.

April 2017

Inlämning av handlingar

Oktober
v.40-41 2017

Äskande, inför 1-årigt
avtal, 1 årig verks.plan

24 Oktober
v.43 2017

OBS:
6 November
2017
12
December
2017

GI träffar KFN presidie för samtal om
verksamhet
Nytt avtal för år 2017, med belopp beslutas
Inlämnas till KFF / Utbetalning

Årsredovisning med ekonomi och revision,
justerat stämmoprotokoll.
Ska inkomma till förvaltningen inför
beredningsmöte. Inför avtal 2018.

Presidiemöte med diskussion: Perioden som
gått, Avtalets innehåll. Pengar nästkommande
period, Verksamhetsinriktning. Avtalsskrivning.
Tjänsteperson med på mötet.
När presidiet är ett diskussions och
Presidie månaden innan för
förhandlingsmöte kan ärendet inte gå upp i
att ärendehandlingar ska
nämnd samma månad. Ärendet behöver
komma i rätt ordning.
förberedas och handläggas.
Tjänsteskrivelse till nämnd inför beslut och avtal
om stöd. Beslut behöver tas KFN:s sista möte
TS till NÄMND
då budgeten för kommande år är tagen.
Beslut om avtal och utbetalning +
NÄMND, Beslut om 1indexuppreglering 2%, 2018.
årigt avtal och belopp.
Presidiemöte med
politiker/omförhandling
avtal inför dec nämnd

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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2018
Januarifebruari 2018

Redovisning mätetal/effekt
Utbetalning av beslutat
belopp.

April 2018

Inlämning av handlingar

Oktober
2018

Dialog, 1 årig verks.plan
Möte med politiker

Inlämnas till förvaltningen/Utbetalning
Årsredovisning med ekonomi och revision,
justerat stämmoprotokoll.
Dialog och diskussion om året som gått och
framtid.

Ärendenr KFN 2016/343

Kultur- och fritidsförvaltningen
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Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 10 januari 2017

Ärende 10

Kultur- och fritidsnämnden

Stöd till SISU-idrottsutbildarna Gotland 2017
Förslag till beslut

•

SISU Idrottsutbildarna Gotland beviljas en summa om 640 000 kr för
2017, med följande villkor:
o Årsredovisning med verksamhetsplan och en kommunrapport
på utförda aktiviteter lämnas senast 31 mars 2018.
o Arrangörer inom SISU Idrottsutbildarna ska marknadsföra
stödet från Region Gotland på till exempel utskick, hemsida
och trycksaker.

Bakgrund

Enligt KFN 2013/336 §95 uppdrogs till förvaltningen att i dialog med SISU
utreda och föreslå ett nytt budgeterat bidragssystem.
Sedan 2009 har folkbildningsstödet till SISU-idrottsutbildarna Gotland baserat
sig på á-priser per lärgrupp, kurs, föreläsning, utvecklingsarbete och
kulturprogram. Då SISU:s verksamhet ökar, ökar också det utlovade stödet,
vilket innebär att förvaltningens budget för stöd till SISU överskrids.
2016 beviljades en fast summa och att alla övriga avtal mellan kultur- och
fritidsförvaltningen och SISU upphör att gälla.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att framtida bidrag bör innebära att utbetalat
stöd uppgår till ett budgeterat belopp. Kultur och fritidsförvaltningen avsätter
ett belopp riktat särskilt till SISU Idrottsutbildarna i sin årliga budget. Årets
belopp betalas ut till SISU under första kvartalet mot inlämnande av
föregående års årsredovisning samt en verksamhetsplan.
Kultur- och fritidsförvaltningen

Maria Modig
Förvaltningsdirektör

Marie Flemström
Avdelningschef fritid

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post registrator-kfn@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

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

Org nr 212000-0803

Ärendenr KFN 2016/301

Kultur- och fritidsförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Johanna Larson

Datum 7 december 2016

Ärende 11
Kultur- och fritidsnämnden

Ansökan om stöd 2017 FUNKISAM
Förslag till beslut

FUNKISAM beviljas stöd med 90 000 kr. Stödet utbetalas först när kompletta
årsmöteshandlingar inkommit till kultur- och fritidsförvaltningen. Stödet
belastar verksamhet 366 objekt 31405.
Bakgrund

Föreningen FUNKISAM söker 93 000 kr i kontant stöd. Föreningen fungerar
som en paraplyorganisation för alla föreningar för personer med
funktionsnedsättningar. År 2016 hade FUNKISAM 16 betalande av 28 möjliga
medlemsföreningar vilket är 4 fler än föregående år. FUNKISAM informerar
och har kontakt med alla 28 föreningarna.
Föreningen har idag i stort sett inget annat stöd än det som kommer från
kultur- och fritidsnämnden. Medlemsföreningarna betalar 100 kr per år. De
största kostnaderna är lokalhyran på 58 000 kr per år men även kostnader för
administration, IT-tele och redovisningstjänster. FUNKISAM har en
omsättning på 92 000 kr och har vänt ett underskott till överskott på 20 000 kr
i 2015 års bokslut.
FUNKISAM har sedan 2015 en väl fungerande styrelse och det märks i
verksamheten. Flera föreningar ansluter sig och trycket ökar på rådgivning från
civilsamhälle och näringsliv. FUNKISAM har jobbat upp ett bra nätverk med
kontaktpersoner som kan vara rådgivande för olika sorters hinder i olika
situationer. Många föreningar nyttjar lokalen och nätverkar med varandra i en
helt annan omfattning nu än tidigare.
FUNKISAM ger information och deltar i Tillgänglighetsrådet och i
nämndernas samverkansråd men deltar även vid tillgänglighetskonsultationer
för alla ny- och ombyggnationer av offentliga platser och byggnader. Neuroförbundet är en av medlemsföreningarna som har en administrativ
halvtidstjänst som lånas ut till FUNKISAM vid behov.

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post registrator-kfn@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon 0498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803
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Kultur- och fritidsförvaltningen

Ärendenr KFN 2016/301

Region Gotland

Bedömning

Det är tydligt att FUNKISAMs nya styrelse har arbetat ihop funktionen för
paraplyorganisationen till en fungerande organisation. Regionen och samhället
har ett stort behov av att ha en part att kontakta i tillgänglighetsfrågor och till
målgruppen personer med funktionsnedsättningar. FUNKISAM har under året
fungerat bra och varit förtroendeingivande.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Maria Modig
Förvaltningsdirektör

Marie Flemström
Avdelningschef fritid
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Ärende 12 a

Utvärdering av projektet
Filmkluster Fårösund

Magnus Larsson
ALMI FÖRETAGSPARTNER AB
2017-01-13
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Försök till organisatorisk kartläggning Filmklustret
Syfte och mål angivna i projektplanen för Filmkluster Fårösund
Lista över dokument
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1. Bakgrund
Efter nedläggningen av KA3 i Fårösund har orten fått en helt ny prägel med nyetablering av
företag och organisationer. Inte minst har etableringen av Kustateljén och andra
filmverksamheter bidragit till detta. Vid flera tillfällen har diskussioner förts om vilken grad av
samhällsservice som ska finnas i Fårösund och om olika samhällsverksamheter eventuellt ska
läggas ned.
Gotland har under flera decennier successivt etablerat sig som en region för filmproduktion.
Attraktionskraften ligger framför allt i de unika miljöerna, men allteftersom har dessutom en
kompetens kring film byggts upp, vilket också resulterat i flera olika organisationer som arbetar
med film – Gotlands Filmfond, Film på Gotland, Filmgymnasiet, Folkhögskolans
filmutbildningar och ”Bergmanorganisationerna” på Fårö. Bergmans koppling till Fårö och
Folkhögskolans etablering i Fårösund har alla bidragit till att Fårösund/norra Gotland har blivit
ett centrum för filmverksamhet på Gotland. I Fårösund finns också den filmstudio – Kustateljén
– som startades 2002, strax efter KA3s nedläggning.
En utgångspunkt för det det nuvarande filmklusterprojektet var den övning kring hur filmstudion
kan användas som en resurs med ett antal involverade peroner som ägde rum 2012, där man
konstaterade att det fanns tre olika utvecklingslinjer för studion:
1. Samlad resurs för filmutbildningar på ön
2. Mötesplats för filmskapare från olika håll både nationellt och internationellt
3. Utvecklat Kultur och resurscenter för alla både gotlänningar och besökare/turister
För att samordna filmverksamheter och skapa ett filmkluster i Kustateljén startades 2014
projektet Filmkluster Fårösund med Gotlands Folkhögskola som projektägare. I styrgruppen har
ingått:
- Thomas Nilsson, rektor för Folkhögskolan, Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
- Maria Modig, förvaltningschef, Kultur- och Fritidsförvaltningen
- Stefan Persson, näringslivschef, Ledningskontoret
- Björn Ahlsén, avdelningschef kultur och ungdom, Kultur- och Fritidsförvaltningen
Projektet har sin bas i huset Kustateljén. Huset ägs av en privat fastighetsägare. Region Gotland
har tecknat ett hyresavtal fram till 2019-12-31 för fastigheten med en årshyra på 800 000kr. Hyran
finansieras fram till årsskiftet 2016/2017 av Gotlands Filmfond med 500 000kr, Kultur och
Fritidsförvaltningen med 200 000kr och Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen med 100 000kr.
Gotlands Filmfond har aviserat att de från och med 2017 inte har medel att kunna medfinansiera
hyran.
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2. Uppdrag och tillvägagångssätt
Uppdraget som beställts av styrgruppen består av två delar. Den första delen är en utvärdering av
måluppfyllelsen i projektet Filmkluster Fårösund. Den andra delen innebär att utifrån nuläget
beskriva och reflektera kring olika tänkbara scenarier och utvecklingsmöjligheter efter det att
projeket tagit slut vid halvårsskiftet 2017.

Almi Företagspartner Gotland AB/Magnus Larsson har fått uppdraget att genomföra
utvärderingen och utvecklingsmöjligheter.
Utgångspunkten för slutsatser och reflektioner i rapporten är inläsning av olika bakgrunds- och
styrdokument för projektet (se bilaga 2) samt intervjuer med deltagare och intressenter, gjorda
under november/december 2016.
29 augusti
28 september

Möten med styrgruppen för att definiera
uppdragets innehåll

12 september

Gemensamt möte med projektledaren, Film på Gotland, Folkhögskolan,
Ungdomsgården, Biblioteket
Syfte: informera om utvärderingen, inledande diskussion om projektet

10 november

Individuella intervjuer med ungdomsgården, Film på Gotland, Folkhögskolan
Syfte: enskilda synpunkter på projektet och framtiden

24 november

Gemensamt stormöte med projektdeltagare och styrgrupp,
Syfte: diskussion om projektet, workshop om framtidsscenarier

Förutom dessa organiserade möte har jag haft en rad olika diskussioner med olika intressenter i
och utanför klustret.
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3. DEL 1 - Utvärdering av projekt Filmkluster Fårösund
Det viktigaste konstaterandet är att projektet, trots att förutsättningarna inte varit helt optimala,
har skapat en i stort sett fungerande samverkan i och runt Kustateljén. Det finns idag ett
filmkluster etablerat kring Kustateljén, som till stora delar har funnit sin form och utgör en bas
för fortsatt utveckling. Dessutom har Kustateljén fått en roll som ett kulturhus för norra
Gotland.
I projektplanen för projektet finns angivet inte mindre än 16 syften och 13 mål (se bilaga 3). Inget
av syftena eller målen anges som huvudmål eller överordnat de andra. Flera av målen är också
mål som inte projektet har haft beslutskapacitet eller resurser att leverera, utan är mer att se som
mål som de enskilda organisationerna i projektet har beslutanderätt och resurser att förverkliga.
Detta innebär också att utvärdering av dessa mål inte direkt kan ses som en utvärdering av
projektet, utan mer som en utvärdering av de enskilda organisationernas arbete. Det faktum att
ett filmkluster etablerats och skapat möjligheter till informationsutbyte, samverkan och samarbete
innebär dock att projektet bidragit till och i vissa fall även konkret medverkat i uppfyllandet av
dessa mål.
I projektets syften och mål nämns inget konkret om att ett kulturcentrum ska etableras i
Kustateljén, utan fokus är i hög grad på filmverksamheterna. Kulturhustanken är något som vuxit
fram successivt och blivit en betydande del av huset och verksamheten där. Detta har inneburit
att mycket av projektets fokus och energi har gått till att samordna de olika verksamheternas
behov och få huset att fungera som en enhet. De flesta organisationerna i huset/klustret har vid
intervjuerna berättat att de initialt varit mer eller mindre negativa till att flytta till eller finnas i
huset.
Med tanke på dessa omständigheter måste projektet ur många aspekter betraktas som
framgångsrikt. Det finns idag ett fungerande samarbete kring användning av huset och en rad
exempel på att de olika involverade verksamheterna samarbetar på olika sätt.
Senare i avsnittet följer kommentarer kring de olika mål som satts upp i projektet. Förutom
denna mer specifika utvärdering av enskilda mål finns det också ett antal generella kommentarer
som kan göras kring projektet, dess tillkomst och genomförande:
 En försvårande omständighet har varit att projektet inte haft en organisatorisk hemvist i
någon av organisationerna som medverkat i projektet på plats i Kustateljén. Det har
inneburit att det är projektet som blivit ett paraply för byggnaden och i vissa lägen
förväntats ha en beslutande och styrande roll när det gäller utvecklingen av samarbetet,
även om projektet i sig inte kan ha någon formell bestämmanderätt över de ingående
organisationerna och inte heller haft tillräckliga resurser att genomföra insatser. I
praktiken har denna mandatlöshet lösts, dels genom att vissa frågor diskuterats i
styrgruppen, där de olika organisationernas huvudmän finns representerade, men framför
allt genom att de medverkande organisationerna tillsammans med projektledaren har
diskuterat och förhandlat för att komma fram till praktiskt genomförbara lösningar.
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 Det faktum att ingen formellt har förfogat över huset eller haft befogenhet att fatta beslut
har skapat en del otydlighet när det gäller vem som har sista ordet om hur huset ska
användas och om husets ekonomi. Ett exempel på det senare är inspelningen av Aniara,
där (såvitt jag förstått) gratis hyra av studion och en del gratistjänster är en del av
projektfinansieringen från Region Gotland/Gotlands Filmfond, något som skulle kunna
ha varit en intäkt för Kustateljén men nu enbart blir kostnader. Av intervjuerna framgår
tydligt att det ibland har funnits en ”konkurrens” om lokalerna. Framför allt uppstår detta
vid olika typer av evenemang som kräver tillgång till själva studiolokalen. För att dessa ska
kunna genomföras krävs att ungdomsgården, som har studion som en viktig del av sina
lokalytor, inte kan vara där, utan behöver minska sina lokalytor. Med god vilja, flexibilitet
och kompromissvilja har man dock hittills alltid lyckats resonera sig fram till lösningar
som har varit acceptabla för alla inblandade. Om antalet filminspelningar och andra
evenemang ökar, vilket är en målsättning (se mål 9 nedan), blir krockarna fler och över
längre tid. Troligen krävs det då att det finns en rutin och ett ”regelverk” att luta sig mot
för att inte hamna i ständiga förhandlingar om lokalytorna.
 Initialt var projektet strukturerat med Meit Fohlin som projektledare och Ville Jegerhjelm
som projektkoordinator. Ganska snart blev dock Meit Fohlin regionråd och
projektledarskapet övergick då till Ville Jegerhjelm, vilket skapade vissa
övergångsproblem. Det positiva med förändringen var att den skapade en större tydlighet
då koordination och projektledning kom att hamna hos en person. Samtidigt innebar det
en resursminskning eftersom det arbete som två personer tidigare gjorde nu skulle utföras
enbart med de med koordinatorns redan tilldelade.
 Att biblioteket i Fårösund skulle flytta in i Kustateljén var inte med i den ursprungliga
projektplanen, utan har tillkommit under projektets gång.
På grund av det stora antalet mål och frånvaron av ett övergripande mål eller målprioritering
efterlyste projektkoordinator och projektledning en förtydligad målbild för projektet. Ett möte
genomfördes med Per Lindsko, som inte ansåg att målformuleringarna behövde ändras. Dock
har de mål som sattes upp i projektet modifierats en aning av styrgruppen. Nedan redovisade mål
är de som styrgrupp och projektledare har haft att förhålla sig till. Målen har ingen inbördes
prioritet. Kommentarerna baseras till största delen på de intervjuer som gjorts med
representanter för de deltagande organisationerna. Som tidigare nämnts har projektet bara haft
begränsade möjligheter att påverka måluppfyllelsen för ett flertal mål. Flera av målen är också
svåra att mäta. Det bör också påpekas att projektet pågår i ytterligare ett halvår, vilket kan bidra
till ökad måluppfyllelse.

MÅL 1 - FÅRÖSUND ÄR NATIONELLT OCH INTERNATIONELLT KÄNT SOM EN
ATTRAKTIV PLATS FÖR FILMPRODUKTION
Det finns en rad faktorer som gör att Fårösund och framför allt Gotland över tid blir mer och
mer etablerat som en plats för filmproduktion:
- Deltagare i klustret deltar i arrangemang, nätverk och projekt inom filmområdet, bland
annat festivaler i Stockholm, Cannes och Göteborg
- Fårösund har många besök av filmfolk i olika sammanhang, inte minst gästföreläsare på
Folkhögskolans filmutbildningar
- Det anordnas seminarier och workshops i samverkan i Kustateljén
Sammantaget anser de intervjuade att positionerna har flyttats fram under projektperioden.
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MÅL 2 - EN VÄG IN TILL FILMPRODUKTION PÅ GOTLAND, MED EN TYDLIG
ARBETSORDNING FÖR FILMKOMMISSIONSARBETET I REGION GOTLAND.
Flera av de involverade organisationerna arbetar idag mer eller mindre aktivt med att vara vägen
in till film på Gotland. De intervjuade är överens om att det idag finns en otydlighet vilken
organisation som har och ska ha rollen att vara ”vägen in”och ”ta hand om” olika intressenter.
Intressenterna kan vara företag som vill spela in film på Gotland, företag som vill etablera sig,
förfrågningar av olika slag, organisationer som erbjuder deltagande i nätverk och samarbeten.
Film på Gotland har sedan tidigare varit ”vägen in” och hanterat utifrån kommande
förfrågningar. Även Filmregion Stockholm/Mälardalen och Inspiration Gotland har denna typ
av kontakter. Dessutom har projektet och projektledaren haft/fått
denna roll i olika sammanhang. Något dokument eller överenskommelser som reglerar
organisationernas roller och inbördes förhållande har jag inte kunnat hitta.
En gemensam hemsida – filmgotland.se – är under framtagande och kommer sannolikt att
lanseras inom ramen för projektet.
Den gemensamma hemsidan har bidragit till målet, samtidigt som projektet har synliggjort de
otydligheter som funnits på arenan.
MÅL 3 - SAMLAD TILLGÅNG PÅ TEKNIK
Den ”offentliga” teknik som finns på Gotland finns idag samlad i Kustateljén. Den snabba
teknikutvecklingen gör, enligt de intervjuade, att filmteknik oftast hyrs in av filmproducenterna
och att de inte förväntar sig att det ska finnas uppdaterad teknik i en studio. Den Region
Gotland-ägda teknik som finns idag bedöms vara tillräcklig och i varje fall inte utgöra någon
större konkurrensnackdel. Tekniken är samlad på plats i Fårösund. I anslutning till studion finns
också en verkstad, som behöver rustas upp en del och framför allt behöver lokalerna
isoleras.Vilken organisation som har ansvar för lokalernas upprustning och eventuella kommande
nyinköp av teknik är inte helt tydligt.
Enligt Film på Gotland har utlåning och uthyrning av filmutrustning minskat jämfört med hur
det var när verksamheten fanns i Visby. Eftersom kunder som vill låna utrustning (de flesta finns
i Visby) drar sig för att åka till Fårösund blir det ofta medarbetarna på Film på Gotland som får
hitta olika okonventionella transportlösningar för att frakta utrustningen.
Tekniken har samlats på en plats, men är samtidigt fysiskt mer avlägsen för en många nyttjare.
MÅL 4 - UTVECKLADE SAMARBETEN MED EXTERNA AKTÖRER, BÅDE
NATIONELLT OCH INTERNATIONELLT, MED FILMSTUDION SOM BAS.
Det finns idag en lång rad olika samarbeten med externa aktörer. Projektets deltagare har både via
olika projekt som de driver eller deltar i byggt upp ett stort nätverk. Kontinuerligt deltagande i
olika branscharrangemang, både i Sverige och utomlands har också skapat många kontakter. En
rad olika samarbeten har nämnts under intervjuerna, till exempel:
- STDH (Stockholms dramatiska högskola)
- RIBS-projektet
- Samarbete med filmskolan UCLA
- Torino Film Lab
- Samarbete med Bergmancenter
- Samarbete med Bergmanveckan
- Samarbete med Uppsala Universitet Campus Gotland
- Företag och producenter inom filmbranschen
- Internationellt erkända gästföreläsare på Folkhögskolans filmutbildningar
Min uppfattning är att kontaktnätet hela tiden har utvecklats genom det arbete som bedrivs i och
kring klustret. Möjligheter finns till fortsatt utveckling.
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MÅL 5 - FLER FILMUTBILDNINGAR PÅ GOTLANDS FOLKHÖGSKOLA
Detta är ett mål som projektet inte alls kan styra över – Gotlands Folkhögskolan är den
organisation i klustret som kan förverkliga målet. Under projektperioden har ett andra år på
filmcrew-utbildningen startats. Gotlands Folkhögskola har också en uttalad ambition att öka
antalet filmutbildningar. Utbildningar inom efterbearbetning och producerande har utpekats, den
senare tack vare det sammanhang och de nya nätverk som projeketet skapat.
För att kunna öka antalet elever på de befintliga utbildningarna och/eller starta nya utbildningar
krävs medel för detta, antingen från staten eller Region Gotland. En möjlighet som undersöks är
om det skulle kunna gå att starta utbildningarna som YH-utbildningar. Detta har kommit att bli
extra aktuellt när ett postproduktionsföretag inom film har etablerat sig på ön och uttryck ett
specifikt behov av arbetskraft.
MÅL 6 - SOMMARKURSER/OPEN SETS I FILMSTUDION - EGEN REGI ELLER I
SAMVERKAN MED ANDRA AKTÖRER.
Att driva sommarkurser kräver resurser som inte finnits inom ramen för projektet. Därför har
inga sådana aktiviteter genomförts. Däremot har det arrangerats aktviteter under Bergmanveckan
som varit en del av densamma:
- Open set. Öppen inspelning inför publik. (2 tillfällen)
- Talangdagar, (2 tillfällen)
- Fotoutställning. Till minne av Offret, 30 år efter Tarkovsijs inspelning på Närsholmen.
MÅL 7 - FORTBILDNING/UPPDRAGSUTBILDNING I EGEN REGI ELLER I
SAMVERKAN MED ANDRA
Denna typ av utbildning kräver särskilda resurser, som varken tids- eller pengamässigt funnits
inom ramen för projektet. Därför har inte denna typ av verksamhet förekommit.
MÅL 8 - FILMUTBILDNINGAR PÅ GOTLAND SKA VARA NATIONELLT OCH
INTERNATIONELLT I ABSOLUT FRAMKANT AVSEENDE INNEHÅLL,
PEDAGOGIK, UTVECKLING OCH KVALITET!
Även detta mål har varit svårt för projektet att direkt påverka eller förverkliga, eftersom projektet
i sig inte drivit några utbildningar. Dock har utbildningarna blivit en del av ett större
sammanhang där eleverna bland annat fått praktisera och arbeta med de olika typer av filmer som
spelats in på ön. Utbildningarna på Folkhögskolan har spetsats. Till exempel har
Storyutbildningen en spetsning mot kommersiell film och tv-serier. FilmCrew utbildningen har
spetsats mot att spela in tv-serier. Nytt sedan projektstarten är att elever från Storyutbildningen
skriver manus till en tv-serie som sedan spelas in (ett par episoder) av FilmCrewutbildningen.
Filmutbildningarna i Fårösund har ett högt söktryck från hela landet, vilket i sig visar att de är
attraktiva. De elever som går ut utbildningen får också i hög grad arbeten inom området de
utbildats för.
MÅL 9 - 3-5 UTIFRÅN KOMMANDE KOMMERSIELLA PRODUKTIONER PER ÅR
Detta mål har inte uppnåtts. Aniara är den enda längre, kommersiella bokningen under
projektperioden. Eventuellt kan det bli aktuellt med ytterligare en inspelning. Det har varit svårt
att locka filminspelningar till Kustateljén av flera skäl. Dels är antalet filmer som har behov av
studioinspelningar begränsat och dels är det många som konkurrerar om dessa inspelningar. Att
spela in i Fårösund, även om själva inspelningsarbetet blir fokuserat och effektivt, innebär oftast
att både skådespelare och crew måste resa till Gotland och blir fast här under flera dagar/veckor.
Ett antal andra produktioner har dock genomförts, som open sets, produktioner inom ramen för
Folkhögskolans filmutbildningar och independent-produktioner.
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MÅL 10 - SKAPA EN ATTRAKTIVITET FÖR UNGA UTBILDADE FILMARE SOM
VILL VARA VERKSAMMA PÅ GOTLAND GENOM ATT ETT FLÖDE AV SEMIPROFESSIONELLA OCH PROFESSIONELLA PRODUKTIONER ÄGER RUM
Inom ramen för projektet har inte några aktiviteter riktade speciellt mot detta mål genomförts.
Däremot har klustret som etablerats inom ramen för projektet i högsta grad bidragit till att alltfler
ungdomar och elever finns i huset. Detta tillsammans med produktioner som äger rum på ön
attraherar unga filmare. Folkhögskolan och Kustateljén har under det senaste året tagit emot flera
unga filmare som i residensform kunnat bo och verka där.
MÅL 11 - KULTURPLANENS VISION KRING FILMKULTURELL VERKSAMHET SKA
VARA UPPFYLLD ELLER VARA PÅ VÄG ATT BLI UPPFYLLD EFTER
PROJEKTTIDENS SLUT.
Visionen för den filmkulturella verksamheten för Kulturplan för Gotland 2014-2016, som var
aktuell då projektet startades lyder enligt följande: ”Gotland ska vara en av Östersjöns mest attraktiv
filmregioner, inom både filmkulturell och filmpedagogisk verksamhet. Filmverksamheten på Gotland ska ge
avtryck i hela landet och även nå utanför landets gränser”. Film på Gotland pekas ut som huvudsaklig
genomförare och mål och strategier är kopplade till organisationen. Under rubriken
Framtidsstrategier står bland annat: ”Film på Gotland ska hitta nya samverkansformer och
samlokaliseringar med film- och kulturaktörer på och utanför Gotland för att stärka Gotland som produktions-,
utbildnings och kulturmötesplats”.
Visionen är naturligtvis en vision för den sammantagna filmverksamheten på Gotland och ska
vara ledstjärna för alla verksamheter. Samtidigt har både Film på Gotland och projektet
Filmkluster Fårösund haft att förhålla sig till denna vision och uppdraget med samordning och
samverkan i någon mån varit ett uppdrag för båda. Ambitionen att samverka och skapa mesta
möjliga nytta för Gotland finns tydligt hos båda organisationerna, men har samtidigt också
riskerat att skapa dubbelarbete och osäkerhet kring rollerna, till exempel när det gäller vem som
har ansvar för mottagningsverksamheten.
De olika delarna av visionen finns till stora delar med i de övriga mål som funnits för projektet
och måluppfyllelsen kommenteras därför inte särskilt här.
MÅL 12 - MINST 50 INDIVIDUELLA GOTLÄNDSKA UNGDOMAR PER ÅR SKA HA
SKAPAT FILM I STUDION
Cirka 50 ungdomar har deltagit i olika utbildningsprojekt under projektperioden. Dessutom har
olika typer av filmaktiviteter genomförts i samverkan med ungdomsgården.
MÅL 13 - BIDRA TILL REGION GOTLANDS MARKNADSFÖRING AV ÖN GENOM
TILL EXEMPEL REKLAMFILM
Folkhögskolans filmutbildning har producerat reklamfilm för Region Gotland och Inspiration
Gotland samt deltagit i producerandet av flertalet reklamfilmer som utspelats sig på Gotland. Det
filmkommissionära arbetet har också bidragit genom att skapa en bildbank med bland annat
flygfotografier över ön, i syfte att presentera Gotlands unika natur som attraktiv inspelningsplats.
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Under projektets gång har ytterligare ett mål lagts till, eftersom de övriga målen till största delen
berör filmverksamhet:
MÅL 14 - KUSTATELJÉNS UNGDOMSGÅRD HAR BREDDAT SIN MÅLGRUPP OCH
LOCKAR FLER UNGDOMAR TILL VERKSAMHETEN OCH ÄR EN TRYGG OCH
SJÄLVKLAR MÖTESPLATS FÖR UNGA PÅ NORRA GOTLAND
Detta mål är i högsta grad uppfyllt. Ökad attraktionskraft i lokalen tillsammans med kopplingen
till film och framför allt den nytillkomna målgruppen med flyktingar har gjort att besökarantalet
på ungdomsgården har fördubblats under det senaste året.

Utvärderarens sammantagna bedömningen av måluppfyllelsen är att i stort sett alla de målsatta
områdena, med ett par undantag har utvecklats positivt. För många av målen har projektet endast
bidragit marginellt och indirekt, beroende på att projektet inte förfogat över mandat och medel
för att förverkliga målen. Det är i stället till stor del de organisationer som ingår i klustret som har
dessa mandat och resurser.
Trots detta anser jag att projektet varit framgångsrikt. Ett fysiskt filmkluster är idag etablerat i
Fårösund, vilket har lett till att samarbete och samverkan ökat. En solid bas finns för att utveckla
både klustret och de ingående verksamheterna ytterligare. Det faktum att ett filmkluster finns har
direkt eller indirekt även bidragit till framgång hos de ingående organisationerna inom flera
områden.
Kustateljén har dessutom etablerats som ett kulturhus på norr med flera olika verksamheter och
eterna arrangemng. Trots att de flesta som idag finns i huset initialt var negtiva eller skepiska till
att flytta dit verksamheten är det idag ett hus där de olika organisationerna, både
filmverksamheter och kommunala verksamheter, har hittat vägar att samutnyttja huset. Det
gemensamma huset har också lett till olika typer av samverkan och samarbeten mellan
organisationerna.
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4. DEL 2 - Framtida utveckling
Denna del av rapporten är ett försök att skapa ett underlag för diskussioner om det fortsatta
arbetet med att utveckla filmverksamheten i Fårösund/på Gotland samt kring Kustateljén och
dess roll inom film och som ett ”kulturhus” för norra Gotland. Tankar och reflektioner baseras
på intervjuer med personer och organisationer som berörs av området kombinerat med
utvärderarens egna tankar och erfarenheter av regional utveckling och projekt.
Det som gör filmen intressant som utvecklingsfaktor är att den är intressant ur en rad olika
utvecklingsaspekter:
• Filmen i sig är en kommersiell bransch, som genererar företagsetablering,
företagsutveckling och arbetstillfällen
• Filmen sätter Gotland på kartan nationellt och internationellt och sprider en positiv bild
av regionen och är viktig ur varumärkessynpunkt
• Filmen skapar förutsättningar för olika typer av besöksnäringsprodukter, till exempel
bergmanturismen och fotspårsturism
• Filmverksamheten, filmutbildningar och filmevenemang lever i symbios – när den ena av
dem utvecklas påverkas även de andra positivt
• Filmen är en ”kritisk massa-bransch”, vilket innebär att när en viss mängd film spelas in
eller utbildningen når en viss omfattning eller ett visst antal privata aktörer etablerar sig på
Gotland, kommer det i sig att attrahera ytterligare verksamheter, både privata och andra
Kulturhustanken, det vill säga att samla flera verksamheter som riktar sig mot allmänheten i ett
hus är en fortsättning på den gamla Folkets Hus-tanken. Det finns många positiva effekter av
detta:
• Ett större utbud på ett ställe innebär att besökarna får en plats att besöka och att hitta nya
erbjudanden att ta del av
• Det finns ett naturligt ställe att förlägga aktiviteter för externa arrangörer
• Flera verksamheter på samma ställe stimulerar till samverkan, samarbete och kreativitet
• Det är kostnadseffektivt att dela på gemensamma resurser som administration, lokaler
med mera
I Fårösund finns dessutom möjligheten att addera filmtouchen på ett kulturhus, vilket kan skapa
en extra attraktivitet och utökat utbud.

4.1

Problematisering

Att film spelar en viktig roll i Gotlands utveckling på flera olika sätt råder det en gemensam
uppfattning om, liksom att det i filmen finns en stor utvecklingspotential kvar. Likaså finns det
(åtminstone numera) en bred samsyn kring att de tillgångar som finns och byggts upp på norra
Gotland är tillgångar värda att vårda och utveckla ytterligare.
Förutom att vara en mötesplats för filmintressenter har Kustateljén dessutom etablerat sig som
en form av kulturhus och/eller kulturmötesplats i Fårösund med filmen som ett extravärde och
en tillgång, vilket ses som en tillgång både för kulturutbudet på Norr och för filmverksamheterna.
Sammantaget innebär detta att det i det fortsatta resonemanget går att ta utgångspunkt i
hypotesen att både kulturhusverksamheten och filmverksamheten ska bestå och utvecklas vidare.
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Med detta sagt finns det en rad frågor att dikustera och ta ställning till för att det fortsatta arbetet
ska kunna bli framgångsrikt.
4.1.1 Politiska perspektivet
En av orsakerna till att det finns en enighet om att filmen är viktig för Gotland är den
näringslivspotential som finns i och kring filmen. Filmproduktion i sig skapar sysselsättning och
utgör en bas för företag som levererar olika typer av service. Det finns en potential för
sysselsättning i filmutbildning, filmarrangemang och liknande. Filmen sätter Gotland på kartan
och filmer med tydlig gotlandsprofil skapar möjligheter för fotspårsturism och andra
besöksnäringsprodukter.
Det har funnits en bred politisk enighet om att filmen är viktig för Gotland. Detta har också
manifesterats i många olika politiska dokument under lång tid. Till exempel nämns filmen ofta
som en varumärkesbärare och som en motor för fortsatt utveckling. Det har också under åren
gjorts en rad olika satsningar på att utveckla filmen från Region Gotlands sida – bland annat
inrättandet av en filmfond, Folkhögskolans satsningar på filmutbildningar, filmgymnasium
(numera nedlagt), etableringen av Film på Gotland, stöd till verksamheter kring Ingmar Bergmans
arv, projekt kring ungdomar och film och en rad olika andra projektstöd.
Trots de satsningar som gjorts har det inte funnits och finns inte någon samlad och
sammanhållen strategi för filmverksamheten på Gotland. Förutom en rad enskilda beslut kring
satsningar av medel är det enda politiskt antagna som utredaren kunnat hitta den text som finns i
den nyligen antagna Kulturplanen. Formuleringen är i stort sett identisk med den formulering
som fanns i Kulturplanen 2014-2016.

Gotlands Filmfond, som svarat för den största delen av hyran för Kustateljén (500 000kr av totalt
800 000kr per år) har aviserat att från och med 2017 kan fonden inte längre bidra med medel till
hyran, huvudsakligen på grund av att filmfonden inte har ekonomiska resurser att bidra med. I
skrivande stund pågår ett arbete för att hitta olika lösningar för att hitta nya medel till filmfonden,
men det är osäkert om det kommer att lyckas och om det i så fall kommer att innebära att
Filmfonden återinträder som delfinansiär av hyran. Detta faktum skapar naturligtvis en mycket
stor osäkerhet för Kustateljéns framtid, eftersom det skulle vara mycket svårt, för att inte säga
omöjligt, för övriga befintliga klusterorganisationer att ta över denna del av hyran.
Under utvärderingens gång har även utredningen om Kultur- och Fritidsförvaltningens framtida
vara eller inte vara presenterats, med förslaget att förvaltningen ska upphöra som egen
förvaltning och att de olika verksamheterna delas upp på olika andra förvaltningar. För klustrets
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del skulle detta då sannolikt innebär att biblioteks- och filmfrågorna skulle hamna under den nya
Regionstyrelseförvaltningen och ungdomsgården under Utbildnings- och Arbetslivsförvaltningen.
Beslut om KFFs framtid väntas tas under vintern 2017. När en eventuell förändring kan vara klar
är dock ännu inte fastställt. Förutom att en eventuell förändring skapar osäkerhet kring framtida
ledning och styrning av de olika verksamheterna finns det också en osäkerhet hos medarbetare
som berörs om hur förändringen kommer att påverka deras egen arbetssituation, vilket
naturligtvis innebär att mycket av deras energi och folkus ägnas åt den egna den egna situationen.
En ort som Fårösund är ständigt satt under lupp när det gäller samhällsservice och utbud. Att
kunna kostnadseffektivt driva till exempel bibliotek i ett sammanhang kan vara ett sätt att minska
risken för nedläggning. Att offentligt finansiera verksamheter som ska ha egna ”stuprör” med
egna lokaler, egen overhead etcetera är dyrare än att hitta samordningsmöjligheter. Kanske skulle
Fårösund kunna vara en pilot för hur detta kan ske?
4.1.2 Husperspektivet
Själva huset Kustateljén har i mångt och mycket varit kärnan i tanken med ett filmcentrum i
Fårösund. Det är också det fysiska huset som är kärnan i Kulturhustanken och det fysiska
klustret. Ett av de bakomliggande skälen till projektet och att verksamheter förlagts till
Kustateljén har varit att Region Gotland, via Teknikförvaltningen, som formellt står för
hyreskontraktet, har ett hyresavtal med fastighetsägaren Offentliga Hus till och med utgången av
år 2019. Ansvaret för hyran ligger hos Utbildnings- och Arbetslivsförvaltningen/Folkhögskolan,
som i sin tur finansierar hyran via de olika verksamheterna/huvudmännen i klustret enligt
följande:
Gotlands Filmfond
500 000 kr/år
Kultur- och fritidsförvaltningen
200 000 kr/år
Utbildnings- och arbetslivsförv/Gotlands Folkhögskola 100 000 kr/år
---------------------Summa hyra
800 000 kr/år
Att kunna finansiera hyran även under perioden 2017-2019 är självklart en viktig aspekt att beakta
i det fortsatta arbetet. Oavsett om Gotlands Filmfond (se 4.1.2 ovan) hittar finansiering och kan
fortsätta bidra till hyreskostnaden kommer någon del av Region Gotland sitta med ”svarte
petter”, eftersom regionen har tecknat hyresavtalet. Det finns därmed ett hyresbetalningsproblem
under den återstående kontraktstiden. För att kunna skapa förutsättningar för att hitta långsiktiga
lösningar för såväl Kustateljén som sådan som för de organisationer som finns i huset och
filmklustertanken är det viktigt att inom en snar framtid fatta ett beslut om huruvida Region
Gotland har för avsikt att hyra eller förvärva fastigheten efter 2019 eller om verksamheterna
måste lösa sin lokalfråga på ett annat sätt. Att om möjligt förhandla fram bättre hyresvillkor för
fastigheten än idag skulle underlätta finansieringen och skapa utrymme för satsningar på
aktiviteter.
I dagsläget är det flera organisationer/verksamheter som delar på lokalerna. Ibland uppstår
”konkurrens” om lokalerna, när flera har behov av samma lokal samtidigt (framför allt gäller
detta studion vid filminspelningar och andra evenemang). Parterna har hittills kunnat
förhandla sig fram till acceptabla lösningar, vilekt också varit enda tänkbara lösningen,
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eftersom ingen organisation haft det formella ansvaret eller bestämmanderätten. På sikt är
naturligtvis inte förhandlingsmodellen en framkomlig väg.
4.1.3 Kulturhusperspektivet
Kustateljén som ett Kulturhus för norra Gotland är något som vuxit fram successivt under
projektets gång:
- Sedan projektstarten 2014 har antalet besökare i huset ökat från cirka 200/år till cirka 2500/år.
Innan projektstarten fanns inga publika evenemang. Nu är de närmare 40/år. Alltså närmare ett i
veckan.
- Ungdomsgårdens verksamhet flyttade in i huset. Större lokaler, kopplingen till film och framför
allt flyktingarna som kommit till Fårösund har bidragit till är att den under 2016 varit en av de
besökta ungdomsgården på Gotland med ca 60-80 ungdomar på fredagarna.
- Bibliotekets verksamhet flyttades under ganska stora protester från lokalbefolkningen in i huset,
vilket har visat sig fungera väl.
- Kuno Kulturförening norra Gotland har arrangerat en rad olika evenemang i Kustateljén. Enligt
intervju ser de Kustateljén som en hemmaarena för sina evenemang och hade haft svårt att vara
så aktiva om Kustateljén inte hade funnits. En utveckling/utökning av lokalerna skulle innebär än
större möjlgiheter att skapa arrangemang där och miska risken för att lokalkrockarna blir ett
större problem i framtiden.
- Andra organisationer efterfrågar lokalerna för olika arrangemang.
Att många verksamheter som riktar sig till medborgarna med olika kulturutbud och annat finns i
samma lokal har uppenbara fördelar. Lokalen etableras i folks medvetande, det finns möjligheter
till samordning av resurser och fördelning av kostnader, det skapar möten som stimulerar till
nytänkande och kreativitet med mer. Samtidigt ställer det krav på tydliga regelverk kring
uthyrning, dispositon av lokaler, rättigheter och skyldigheter etcetera.
4.1.4 Filmcentrumperspektivet
Det finns idag flera olika organisationer som arbetar med att utveckla och öka filmverksamheten
på Gotland och med att ta emot olika typer av kontakter rörande filmfrågor – Film på Gotland,
Gotlands Filmfond, Filmregion Stockholm Mälardalen. Även projektet Filmkluster Fårösund har
varit involverad i denna typ av aktiviteter. Förutom dessa organisationer är även Folkhögskolan,
Bergmanorganisationerna och evenemangslotsen på Inspiration Gotland offentligt finansierade
organisationer som spelar roller när det gäller att utveckla filmen på Gotland.
Jag delar den uppfattning som framförts av de flesta inblandade, att det finns en otydlighet i
systemet när det gäller vilken organisation som har det övergripande ansvaret för att skapa den
”en dörr in”-funktion och vara den kontaktfunktion som skyltas utåt, som alla är överens om
behövs. Ett steg i den riktningen är den gemensamma hemsidan filmgotland.se, där all
information om filmorganisationer på Gotland ska samlas på ett ställe. Sajten planeras bli färdig
och publiceras inom ramen för Filmkluster Fårösund-projektet.
Film på Gotland är ett av Sveriges 19 regionala resurscentra för film och pekas också ut tydligt i
både den nuvarande och den förra kulturplanen. Det faller sig då också naturligt i mina ögon att
Film på Gotland, alternativt en ny organisation som också har en mer övergripande och
samordnande uppgift – Film Gotland bör vara den sammanhållande organisationen för
13

utveckling av filmverksamhet på Gotland. Vilka uppgifter som i framtiden ska ligga på Film på
Gotland kan och bör diskuteras, liksom Film på Gotlands organisatoriska status (se nedan).
En av Gotlands största tillgångar för att utveckla filmbranschen ytterligare är arvet efter Ingmar
Bergman. Det har fram till idag funnits ett viss samarbete mellan
Bergmangårdarna/Bergmancentrum/ Bergmanveckan och filmverksamheterna i Fårösund. Vissa
försök har gjorts att etablera samarbete och samverkan, men det finns en stor potential för
ytterligare utveckling av samarbete och samverkan.
4.1.5 Regional utveckling kontra primärkommunal kulturverksamhet-perspektivet
Att filmen ses som en faktor i regional utveckling har nämnts tidigare i rapporten, av både
näringspolitiska skäl och för ökad attraktionskraft för besök och inflyttning.
Film är också en del av det primärkommunala uppdraget att främja gotländskt kulturliv och att
erbjuda ett kulturutbud för medborgarna. Det sker genom stöd till biografer, filmverksamhet i
skolan, samarbetet med ungdomsgården i Kustateljén med mera. Dessutom drivs en rad projekt,
som till exempel RIBS-projektet. Ett attraktativt kulturutbud är naturligtvis också en viktig del i
attraktionskraften för inflyttning.
Näringslivsutveckling ligger generellt under Ledningskontoret/ Näringslivsenheten. Det finns ett
uttalat ansvar för de Kulturella och Kreativa Filmcentrumfunktionen och samordningen av den
primärkommunala filmkulturen ligger båda organisatoriskt under Kultur- och
Fritidsförvaltningen. Film på Gotland har ansvaret för att leverera insatser som tangerar den
primärkulturella delen, men har också en rad uppgifter kopplade till regional utveckling.
Fördelarna med de delvis överlappande funktionerna är att det finns goda möjligheter för
samverkan, samordning och samarbete mellan olika verksamheter och projekt. Nackdelen är att
det inte alltid är tydligt vad som är regional utveckling och vad som är primärkommunal
kulturverksamhet. Även om Film på Gotland är länsinstitutionen för film och uppbär statliga
bidrag för detta är den inte en egen organisation som till exempel Länsmusiken och Länsteatern.
Den föreslagna överflyttningen av kulturdelen av Kultur- och Fritidsförvaltningen till
Regionstyrelseförvaltningen i samband med att förvaltningen eventuellt läggs ner ger möjlighet av
en översyn av dessa frågor och eventuellt tillskapandet av en tydlig styrning och tydligt uppdrag i
Film Gotland (se ovan).
4.1.6 Utbildningsperspektivet
Idag bedrivs filmutbildningar vid Folkhögskolan i Fårösund. Dessutom genomförs en del mindre
utbildningar av andra organisationer och i projekt. Filmen är idag en bransch i tillväxt och det
finns potential föratt utveckla utbudet av filmutbildningar ytterligare. Fler elever och nya
utbildningar är definitivt en möjlighet. För att skapa nya utbildningar krävs resurser för utveckling
och igångsättning och det finns naturligtvis även ett risktagande, eftersom det inte i förväg går att
veta om elev-/deltagarantalet kommer upp i break even-tal. Finansiering av utbildning sker till
stor del med offentliga medel. Eftersom det råder konkurrens om de offentliga medlen för
utbildningar är det alltid osäkert om det är möjligt att få finansiering av utbildningar
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4.2

Framtidstankar

Vid de olika möten som genomförts i utvärderingsarbetet har det blivit tydligt att det egentligen
bara finns ett alternativ för att driva utvecklingen vidare och det är att söka projektmedel för den
fortsatta utvecklingen. Klustertanken och att det finns en plats – Fårösund/Kustateljén – som
både är och symboliserar samverkan mellan filmproduktion, utbildning, film-promotion och
primärkommunal kulturverksamhet bör även i framtiden utgöra en grund och bas för
utvecklingen. Däremot anser jag att det är viktigt att organisatoriskt hålla isär det som är huset
Kustateljén och dess användning och det som är utveckling av filmen som regional
utvecklingsfaktor. Av den anledningen föreslår jag att den fortsatta utveckling sker i två separata,
men samverkande spår.
Kustateljén har idag etablerats både som hemvist för ett begynnande filmkluster liksom som ett
kulturhus för norra Gotland. Båda dessa verksamheter kan utvecklas ytterligare. Den kanske mest
centrala frågan för den fortsatta utvecklingen av klustret och kulturhuset är vad som gäller efter
att hyreskontraktet gått ut 2019-12-31. Datumet ligger visserligen tre år fram i tiden, men om
alternativet är att inte förlänga hyreskontraktet kräver detta att Region Gotland och de
organisationer som använder lokalerna idag påbörjar arbetet med att fram olika alternativa
lösningar ganska snart. Alla verksamheter som finns i huset behöver i god tid få besked om vad
som kommer att gälla för att långsiktigt kunna planera sin verksamhet och sin ekonomi. En
osäkerhet kring husfrågan kommer endast att skapa osäkerhet för organisationerna i klustret. I
osäkra lägen väljer organisationer oftast att avvakta och vara passiv, vilket leder till att det blir
svårt att genomföra utvecklings- och tillväxtinriktade satsningar.
Klustret skulle kunna utvecklas med ytterligare verksamheter med anknytning till film. BAC
kommer sannolikt inomkort att lämna sina lokaler ser Fårösund som en av möjligheterna till ny
lokalisering. En fortsatt utveckling av klustret innebär också ökade krav på lokalerna, både volymoch kvalitetsmässigt och kan komma att innebär att det måste göras investeringar av olika slag i
fastigheten. Flera av de intervjuade har talat om att isolering av den halva av byggnaden som idag
är kallförråd skulle innebära en ökad potential för utveckling.
Att filmen har en stor outnyttjad potential att kunna bidra till Gotlands utveckling är de flesta,
inklusive undertecknad, överens om. Det finns en potential både i offentligt finansierad
verksamhet som utbildning, olika typer av projektverksamhet, verksamheter kring Bergman-arvet
med mera. Region Gotland står för en betydande del av finansieringen av flera av de
filmrelaterade verksamheterna och har därför goda möjlighet att samordna mot gemensamma
mål och ”peka med hela handen” mot vissa utvecklingsriktningar. Det finns också en stor
outnyttjad potential i att utveckla kommersiella verksamheter och produkter kring filmen. Det
kan vara företag som är direkt inblandade i film och TV-produktion som underleverantörer på
olika sätt till produktioner eller gotländska produktionbolag. Att skapa nätverk som inte enbart
arbetar mot produktioner som görs på Gotland., utan även på fastlandet och kanske utomlands
kan vara ett sätt att bredd marknaden. Företaget The Line, som nyligen etablerat sig på Gotland
är ett bra exempel på detta. Det finns också en potential för företag som drar nytta av att det görs
film och TV på Gotland. Inte minst fotspårsturism har diskuterats som en utvecklingsbar
produkt. För att stimulera till ökad företagsutveckling bör resurser med kompetens inom detta
område knytas till klustret, till exempel via Almi Företgspartner och Science Park Gotland.
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Att utveckla utbildningsverksamheten ytterligare är ett sätt att skapa större volym i filmklustret –
fler elever och lärare på utbildningarna skapar förutsättningar för nya utvecklingsidéer och bidrar
med både kompetensmässiga och ekonomiska resurser. Utökade folkhögskoleutbildningar och
YH-utbildningar har nämnts tidigare, men det kan också gälla kortare kurser, både kommersiella
och inom utbildningssystemet. Kanske är det dags att undersöka möjligheten att återigen skapa
en gymnasieutbildning inom film med riksintag? Game-utbildningarna på Uppsala Universitet
Campus Gotland har ett gott rykte med högt söktryck och har numera även internationella
utbildningar. Gränserna mellan spel, animerad film och traditionell film suddas ut alltmer. Med
resurser och kompetens inom båda dessa områden borde Gotland ha stora möjligheter att skapa
ett nya utildningssamarbeten, nya projekt och nya affärsidéer med ett nära samarbete mellan
filmklustret och game-utbildningarna.

4.3

Slutsatser

Såväl ett gemensamt centrum för film i Fårösund och kulturhustanken i Kustateljén har genom
projektet Filmkluster i Fårösund tagit stora steg framåt och bör etableras på en permanent basis.
Fördelarna är många, både för en fortsatt utveckling av filmverksmahet på Gotland och för
kulturutbud och medborgarservice på norra Gotland. Att de båda verksamheterna samverkar och
samarbetar kring huset Kustateljén är en naturlig forsättning på det som påbörjats, även om de
båda delarna kulturhus och filmcentrum är och bör vara två olika delar.
En förutsättning för att kulturhuset ska kunna stanna kvar på sikt är givetvis att Kustateljén
kommer att finnas tillgänglig för verksamheten, helst genom att Region Gotland förfogar över
huset, eftersom det underlättar jämfört med att varje organisation ska teckna hyreskontrakt med
fastighetsägaren. Hur fortsättningen för Kustateljén ser ut efter 2019 bör vara beslutat under
första halvåret 2017 och allr senast under andra halvåret 2017. Kopplingen till filmverksamheten
har medfört mervärden som är värda att bevara och vidareutveckla. Under förutsättning att
Region Gotland i en eller annan form kommer att förfoga över Kustateljén även efter 2019 borde
det i princip kunna gå att permanenta kulturhusverksamheten efter att projektet är avslutat,
alternativt att detta förbereds i ett kortare projekt (max 1 år) som tar vid efter att Filmkluster
Fårösund-projektet är avslutat. En förutsättning för detta är dock att även övriga intressenter,
inte minst Gotlands Filmfond, har en ekonomi som medger att de kan bidra till hyres- och
fastighetskostnaderna.
En av organisationerna i klustret bör ha det övergripande ansvaret för såväl huset som för
samordningen av verksamheterna i det. Två av de deltagande organisationerna i klustret är
tänkbara som ”huschef”. Den ena är Kultur och fritidsförvaltningen (eller den del av Region
Gotland som i framtiden kommer art hantera kulturfrågor), som redan idag hanterar liknande
frågor. Den andra är Folkhögskolan, som idag hyr flera andra fastigheter i Kustparken. Det
kanske viktigaste för att fortsätta att utveckla det positiva samarbete som idag finns i huset är att
någon form av regelverk tas fram för hur huset ska användas, hur prioriteringar ska ske när flera
organisationer har behov av huset samt inte minst att det finns en egen ekonomi i huset. De
senare innebär att den husansvariga organisationen inte är den som ska stå för eventuella
subventioner utan erhålla hyra från andra verksamheter.
När det gäller filmcentrumtanken är bilden mer komplicerad. Det finns flera olika organistioner
och intressenter inom filmområdet, var och en med sina mål. Förutom det mål som finns angivet
i kulturplanen finns ingen sammanhållen uttalad strategi eller konkreta mål med vad Region
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Gotland vill uppnå med filmverksamhet på Gotland. Därför – och med tanke på den ekonomiska
situationen i Region Gotland – är en rimlig fortsättning att ytterligare ett treårigt projekt, med
huvudmål att skapa strategi, mål och struktur för den långsiktiga utvecklingen av filmverksamhet
på Gotland genomförs. Ansökan bör ske snarast för att projektet ska kunna sätta igång efter
sommaren.
Det innebär bland annat att det efter projektets slut bör vara tydligt vad Region Gotland vill med
utveckling av film, hur detta ska ske och vem som gör vad. Med tanke på att Kustateljén (se
ovan) sannolikt är en viktig komponent för ett filmcentrum kan det vara lämpligt att projektet tar
vid direkt efter Filmklusterprojektets avslutning och pågår till och med 2019, när hyreskontraktet
går ut. Sannolikt skulle projektet kunna finansieras med medel från Hållbara Gotland.
Projektet bör fortsätta arbetet med att utveckla klusterverksamheten för film, men
huvuduppgiften för är framtagning av en långsiktig strategi för arbetet med filmverksamhet på
Gotland. Strategin bör antas politiskt för att få tyngd som styrande dokument för det fortsatta
arbetet. Strategin bör innehålla mål med filmverksamheten och hur filmverksamheten ska
organiseras – vilka organisationer som ska ha vilka roller och vem som har ansvar för den
överordnade sammanhållningen, koordinationen och uppföljningen. För att strategin ska vara
trovärdig och möjlig att förverkliga måste det finnas en överensstämmelse mellan mål och de
resurser inblandade organisationer/huvudmän är beredda att satsa. I praktiken innebär det att
beslutande politiker inte kan förvänta sig en snabb fortsatt utveckling om de inte samtidigt är
beredda att satsa pengar. För att ge utrymme för att organisera för en kommande permanent
organisation bör strategin vara klar och politisk antagen 6-12 månader innan projektslut. För att
undvika att projektet, som idag, blir en ytterligare aktör i filmsystemet, bör projektets
målformuleringar endast handla om framtagande av strategi och utveckling av samarbetet i
filmklustret och inte ha operativa mål. Strategiarbetet bör ske i nära samverkan mellan
Regionförvaltningen och de organisationer som är verksamma inom filmområdet.
Strategin bör, enligt mitt förmenande, särskilt titta på följande.
•

Mål på kortare och längre sikt för film på Gotland övergripande och för de olika
offentligt finansierade filmorganisationerna/filmverksamheterna

•

Övergripande handlingsplan med budget och klar finansiering för att nå målen

•

Organiserandet av ”en dörr in”-funktionen

•

Roller och mål för de olika organisationer som är involverade i utveckling av
filmverksamhet på Gotland

•

Film på Gotlands organisatoriska status

•

Gotlands Filmfonds långsikiga roll och finansiering

•

Hur ”Bergman-verksamheterna” kan integreras ytterligare i filmcentrum

•

Möjligheterna att fortsätta utveckla och utöka utbudet av filmutbildningar i Fårösund.
Det kan gälla både nya och utökade folhögskoleutbildningar, YH-utbildningar och
kortare utbildningar/kurser.

•

Formerna förett närmare samarbete med Uppsala Universitets gameutbildningar
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•

Utvärdering av vad medlemskapet i Filmregion Mälardalen medfört för Gotland och
ställningstagande till fortsättningen

•

Definiera vad som är regional utveckling och vad som är primärkommunal
kulturverksamhet och vad som kan samordnas och vad som bör hållas åtskilt mellan film
som regional utvecklingsfaktor/näringslivsutvecklare och filmens roll i det
primärkulturella kulturutbudet, både som medborgarkultur och inom ungdomskultur.
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Bilaga 1

Försök till organistorisk kartläggning av klustret

0

Bilaga 2

Projektplanens syften och mål

•

SYFTEN
• Gynnar fortsatt filmverksamhet på Gotland
• Stärker filmstudion och Gotland som plats för inspelning
av film
• Stärker Norra Gotland och bidrar till tillväxt
• Bidrar till varumärket Gotland
• Ökad attraktivitet för Fårösund
• Stärker och breddar utbildningsutbudet på Gotland
• Leder till samarbeten mellan lokala, nationella och
internationella intressenter inom film- och mediabranschen
• Ökar antalet studerande i Fårösund
• Genom samverkan och samarbete på platsen ger sådana
synergier som ett kluster kan bidra med
• Stärka gotländska filmare och filmarbetare
• Skapa kopplingar till andra kulturella och kreativa näringar
• Fårösund och filmstudion blir en kreativ plats
• Tydligare kopplingar till Bergmanarvet på Fårö
• Tydlig kompetensplattform
• Öka tydligheten för allmänheten kring vad filmnäring på
Gotland är
• Bidra med möjligheter till unga på Norra Gotland genom
att ungdomsgården/ungdomsverksamheten samarbetar
med Film på Gotland och Gotlands Folkhögskola

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MÅL (kursiverad text avser måljusteringar)
• Fårösund är nationellt och internationellt känt som en attraktiv
plats för filmproduktion
1

En väg in till filmproduktion på Gotland, med en tydlig
arbetsordning för filmkommissionsarbetet i Region Gotland.
Samlad tillgång på teknik
Utvecklade samarbeten med externa aktörer, både nationellt
och internationellt, med filmstudion som bas.
Fler filmutbildningar på Gotlands folkhögskola
Sommarkurser/open sets i filmstudion - egen regi eller i samverkan
med andra aktörer.
Fortbildning/uppdragsutbildning i egen regi eller i samverkan
med andra
Filmutbildningar på Gotland ska vara nationellt och
internationellt i absolut framkant avseende innehåll, pedagogik,
utveckling och kvalitet!
3-5 utifrån kommande kommersiella produktioner per år
Skapa en attraktivitet för unga utbildade filmare som vill vara
verksamma på Gotland genom att ett flöde av semiprofessionella och professionella produktioner äger rum
Kulturplanens vision kring filmkulturell verksamhet ska vara
uppfylld eller vara på väg att bli uppfylld efter projekttidens
slut.
Minst 50 individuella gotländska ungdomar per år ska ha skapat
film i studion
Bidra till Region Gotlands marknadsföring av ön genom till
exempel reklamfilm
Kustateljéns ungdomsgård har breddat sin målgrupp och lockar fler
ungdomar till verksamheten och är en trygg och självklar mötesplats för
unga på norra Gotland

Bilaga 3

Dokument relaterade till Filmklusterprojektet

Projektpresentation samt nyhetsbrev 2015 och 2016
Ribs-projektet, Film på Gotland

Kultur- och näringspolitiska klusterinitiativ – en fallstudie av Filmkluster
Fårösund
Kajsa Bornestad och Fanny Wistrand, kandidatuppsats våren 2014,
Södertörnshögskola

Ansökan om medel för regionala tillväxtinsatser – Filmkluster Fårösund
Thomas Nilsson, Gotlands Folkhögskola, okänt datum
Projektdirektiv – Filmklustret i Fårösund
Gotlands Folkhögskola, okänt datum

Förslag till beslut (om Gotlands Filmfon, förf anm)
Britta Jacobsson, Region Gotland/ledningskontoret, 2012-04-12

Dokument med projektmål
Styrgruppen för Filmkluster Gotland

Filmfonden 2012-2013
Britta Samsioe,, Region Gotland/ledningskontoret, 2012-12-19

Opera-övning om filmstudion Fårösund
Maria Modig, Region Gotland/Kultur- och Fritidsförvaltningen, 201208-28

Villkor – Film på Gotland
Region Gotland/Kultur- och Fritidsförvaltningen, ärendenr 2014/5

Protokoll från styrgruppsmöten i Filmkluster Gotland
2014-2016

Filmkluster Fårösund och Gotlands Filmfond AB 2014-2016 (förslag till beslut)
Stefan Persson, Region Gotland/ledningskontoret, 2013-04-08

Region Gotland kulturplan 2017-2020
Framtagen av Kultur- och fritidsförvaltningen, antagen av
Regionfullmäktige

Filmens Framtid (förslag om organisation med mera för fillmverksamhet
på Gotland, förf anm)
Ylva/Kave/Arvid/Sandra/Pierre/Ville/Paola, juni 2016

Region Gotland kulturplan 2014-2016
Framtagen av Kultur- och fritidsförvaltningen, antagen av
Regionfullmäktige
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Ärendenr KFN 2017/34

Kultur- och fritidsförvaltningen
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Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 23 januari 2017

Ärende 13
Kultur- och fritidsnämnden

Återrapportering av beslut fattade med delegation till kultur- och
fritidsnämnden 2017-02-07
Kultur- och fritidsförvaltningen återrapporterar följande delegerade beslut tagna under
november 2016 till januari 2017. Beslutsunderlag finns att tillgå på förvaltningens
kansli.
Delegationsärenden:
Beslut om stöd till kultur/fritidsarrangemang motsvarande högst 50 000 kr
Sökande
/Ärendenummer
Kulturavdelningen
SIVKONST
Ekonomisk Förening
KFN 2013/70
Fritidsavdelningen
Burs
Rödakorsetkrets
KFN 2016/333

Arrangemang
/ aktivitet

Sökt

Beslut

Beslutsfattare

Datum

Dansverket
”Kontrolltanter”

23 582 kr

8 000 kr

Björn Ahlsén

2017-01-13

Pensionärsdanser under
våren 2017

5 000 kr

Avslås

Marie Flemström

2016-12-16

Beslut om godkännande/avslag till ansökningar om registrering av ideell förening
Sökande/ Ärendenummer

Beslut

Beslutsfattare

Datum

Kulturföreningen Wynja
KFN 2014/380
Lars Gullin Sällskapet
KFN 2016/315
Sudrets teaterförening
KFN 2016/246
Kulturföreningen Balans i Fokus
KFN 2016/183
Föreningen Träibatn
KFN 2014/55
Galleri Gotland
KFN 2016/193

Godkänns

Björn Ahlsén

2016-11-30

Godkänns

Björn Ahlsén

2016-11-30

Godkänns

Björn Ahlsén

2016-11-30

Godkänns

Björn Ahlsén

2016-12-08

Godkänns

Björn Ahlsén

2016-12-12

Avslås då
föreningen
redan finns i
föreningsregist
ret
Godkänns

Björn Ahlsén

2016-12-12

Björn Ahlsén

2017-01-12

Godkänns

Björn Ahlsén

2017-01-12

Godkänns

Marie Flemström

2017-01-20

Italiens vänner – Gotland
KFN 2016/352
Ateljéföreningen Ankaret
KFN 2017/18
Föreningen Visby Scoutkår
KFN 2017/15

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post registrator-kfn@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon 0498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

Ärendenr KFN 2016/187

Kultur- och fritidsförvaltningen
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Region Gotland

Beslut om fördelning av stöd ”Pengar i påse”
Sökande
/Ärendenummer

Arrangemang/ Sökt
aktivitet

Beslut

Beslutsfattare

Datum

Orionskolan
KFN 2016/302

Halloweendisco

Bidrag till
disco

Björn Ahlsén

2016-12-13

EF, KFN 2016/290

Workshop på
Puma
ungdomsgård
LAN i Fårösund

-

Avslås, ej fått
kontakt med
sökande
Avslås, på
sökandens
initiativ
Avslås, ej fått
kontakt med
sökande

Björn Ahlsén

2016-12-13

Björn Ahlsén

2016-12-13

Gotland Lanparty
KFN 2016/208

-

Enligt bidragsbestämmelser, besluta om verksamhets- investeringsbidrag, högst 50 000 kr
Ärende
Beslutsfattare
Datum
Utbeltalningslista, löpnummer 680

Personaladministrativa ärenden, löpnummer 43-70

Marie Flemström

2016-12-20

Ärendenr KFN 2017/42

Kultur- och fritidsförvaltningen

Handlingstyp Rapport

Kultur- och ungdomsavdelningen

Datum 20 jan 2017

Ärende 14 a
Kultur- och fritidsnämnden

Kulturprogram för barn och unga 2016
Förvaltningen redovisar i det följade de inköp och arrangemang av barn- och
ungdomskultur som genomförts i enlighet med gällande delegationsordning i
förvaltningens regi eller med förvaltningens medverkan under 2016.
Verksamheter inom Skapande skola ingår inte i denna redovisning.
Förvaltningen är skolan behjäplig i planering och genomförande av Skapande
skola-aktiviteter, men de ekonomiska resurserna ligger hos
Utbildningsförvaltningen.
Redovisningen avser de medel, 350.000 kr, som finns budgeterade i Kulturoch fritidsnämndens driftsbudget 2016. Ansvar 1616 Barn- och
ungdomskultur. Budgeten inrymmer även kostnader för bussresor för
landsortsskolor, omkring 10%.
Verksamheten finansieras gemensamt av KFF och UAF, där utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen genom kulturskolans budget under senare år har
bidragit med 220.000 kr. På grund av att kulturskolans ålades ett
besparingskrav under 2016 minskade dock UAF:s medverkan i finansieringen
med en dryg tredjedel, 80.000 kr. Effekten av detta blev att en planerad
satsning för åk 7-9 uteblev.
Verksamheten bedrivs i samarbeten; med utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen gällande kulturprogram på skoltid och med andra parter
för offentliga arrangemang på barns och ungas fritid. Verksamheten har under
året lagt program som till större del har välkomnat nyanlända barn och unga.
Antalet deltagare i de beskrivna verksamheterna har varit 4889 barn och unga
(siffran för deltagande inkluderar dock inte de arrangemang där vi har bidragit
med stöd till biblioteken).
Vi har haft som målsättning att se till fördelningen av olika konstformer till
olika målgrupper och över hela Gotland, sett över flera år.

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post registrator-kfn@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 2017/42

Region Gotland

Följande föreställningar och projekt har genomförts under året:
Tre artister besöker skolor efter sitt arbete med Clowner utan
gränser. 3 x föreställning och kort föredrag om resan. Plats: Fårösund, Hemse
och Visby. Publik: 450 Målgrupp: Åk F-9 Samarbete med UAF.
”Clowner”

”Vinga på villovägar” Teaterambulansens Irene

Duckert Renström och Anna
Karin Renard gav 12 föreställningar i förskolor på turné över ön enligt avtal.
Förskolorna uppmuntras till läsning av boken. Publik totalt 600. Samarbete
med UAF.
På och med länsteatern på Gotland i
regi av Karin Kickan Holmberg. Alla elever på mellanstadiet bjuds in. 31
föreställningar enligt avtal. Publik: 1764 elever. Målgrupp: åk4-6. Samverkan
med UAF.
”Loranga, Masarin och Dartanjang”

Stöd till gästföreläsare vid öppen inbjudan om sk.streetkultur
på ungkulturhuset Fenix i Visby. Publik: 55 Målgrupp: Ungdomar och unga
vuxna. Samverkan med stadsträdgårdsmästaren på region Gotland.

”Streetkultur”

Julia Westberg och Teater Mo gav: En musikalisk
miljöföreställning om flykt, mod och medmänsklighet. Platser: Hemse,
Västerhejde, Slite, Fårösund, Klinte, Dalhem, Väskinde och Visby. 17
skolföreställningar enligt avtal. Publik: totalt 1360 barn. Målgrupp: åk F-2.
Samverkan med UAF.
”Havsfrun”

”Beatstreet” Freestyle Phanatix dans- och beatkompani gästspelar offentligt
på Puma ungdomsgård enligt avtal. Publik: 200. Samverkan med
Kulturföreningen Roxy och ungdomsgårdarna.
”Barbie-Nils” Gästspel

av Teater Barbara spelas offentligt för barnfamiljer
under Gotland pride i Visby. Publik: 110 Målgrupp: Familj med barn från 4 år.
Samverkan med Kulturföreningen Roxy.
”DDIS-Det du inte såg” Dalateatern gästspelade 4 skolföreställningar och en
offentlig enligt avtal i Visby. Pjäsen är inspirerad av Patrik Sjöbergs berättelse
om övergrepp. Publik: 280 elever + 70 offentlig Målgrupp: åk 6 och familj.
Samverkan med UAF, Unga Roma och LTPG.
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Kultur- och fritidsförvaltningen

Ärendenr KFN 2017/42

Region Gotland

Vidare har avdelningen utgivit stöd till kulturverksamhet för barn och ungdom
på Almedalsbiblioteket samt till Länsbibliotekens satsning, ”Sabelles röda
klänning”, med fokus på nyanlända barn.
Förvaltningen har, för att hålla sig ajour med utbudet och ta del av
föreläsningar om barn, scenkonst och kultur för unga deltagit i Stockholms
utbudsdagar, Stjärnkalaset och Dansmässan samt Riksteaterns Unga Anbud
LIVE.
Antal tillställningar totalt:: 75
Deltagare totalt: 4 889

Kultur- och fritidsförvaltningen

Hanna Wärff-Radhe
Handläggare

Björn Ahlsén
Avdelningschef
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Ärende 15 a till e
Protokoll

Regionfullmäktige 2016-11-21

Rf § 209
Motion. Ny simhall
RS 2016/267

Motion 2016-04-25
Ledningskontoret 2016-109-08
Regionstyrelsen 2016-10-27, § 252

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Motionen avslås med anledning av bedömning redovisad i ledningskontorets
skrivelse.

Ulf Klasson (L) yrkar i sin motion att utredning om nytt badhus/simhalls placering även
inkluderar området nära Varplöse i Roma samt att nya former för finansiering utreds så
att byggnationen kan komma igång inom en treårsperiod utan att äventyra regionens
ekonomi.
Liberalerna motionerade 2014 om att regionfullmäktige skulle ge regionstyrelsen
uppdrag att under 2015 projektera ett nytt badhus/simhall på Gotland.
Regionfullmäktige biföll motionen på så sätt att 1,5 miljoner kronor avsattes i
regionstyrelsens investeringsbudget 2020 för att påbörja en utredning kring ny simhall
(Rf § 203, 2015-06-15).
Liberalerna återkommer nu med en ny motion där man menar att en investering i nytt
badhus behöver påbörjas tidigare än 2020.
Med anledning av regionens stora investeringsbörda de närmaste åren samt det dåliga
ekonomiska läget föreslår ledningskontoret att motionen avslås och att den ursprungliga
tidsplaneringen kvarstår.
Yr k a nde
•

Johan Thomasson (L) yrkade att motionen skulle bifallas.

Ordförande ställde proposition på regionstyrelsens förslag och Johan Thomassons bifall
till motionen och fann att regionstyrelsens förslag bifallits.
Expedieras

Kultur- och fritidsnämnden
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Regeringsbeslut

8
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KU/2016/02377/KO
KU/2016/02761/LS (delvis)

Kulturdepartementet

Statens kulturråd
Box 27215
10253 Stockholm

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statens kulturråd

Riksdagen har beslutat om Statens kulturråds verksamhet för budgetåret
2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 17, bet. 2016/17:KrU1, rskr.
2016/17:83).
Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för
Statens kulturråd och nedan angivna anslag.
VERKSAMHET
1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapportering av verksamheten

Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. förordningen
(2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheten
definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens
resultat.
Statens kulturråd ska följa upp, redovisa och kommentera uppnådda
resultat av sin verksamhet.
Av redovisningen ska följande framgå
• Statens kulturråd ska redovisa Kultursamverkansmodellens

bidragsgivning fördelat på de stödberättigade områdena. En
redovisning ska också lämnas av hur medel till kvalitetsförstärkande
insatser inom scenkonstområdet har fördelats.
• Statens kulturråd ska redovisa myndighetens bidragsgivning, i form av
verksamhetsbidrag och andra bidrag, till det civila samhällets
organisationer.

Postadress
103 33 Stockholm

Telefonväxel
08-405 10 00

Besöksadress
Drottninggatan 16

Telefax
08-405 13 06

E-Post
ku.registrator@regeringskansliet.se

• Statens kulturråd ska redovisa bidragsgivningen avseende anslag 1:4

•

•

•

•

•

•

Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet med
avseende på bl.a. strategiska prioriteringar, finansierade insatser och
resultatbedömning.
Statens kulturråd ska verka för att lyfta fram hbtq-perspektivet i sin
verksamhet. Myndigheten ska redovisa resultatet av vidtagna åtgärder
samt den samverkan som skett med Diskrimineringsombudsmannen,
Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för ungdomsoch civilsamhällesfrågor och organisationer som företräder
hbtq-personers rättigheter. Redovisningen ska utgå från regeringens
strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning,
könsidentitet eller könsuttryck.
I samband med årsredovisningen ska Statens kulturråd redovisa en
bedömning av i vad mån myndighetens verksamhet, på såväl nationell
som internationell nivå, bidrar till genomförandet av Agenda 2030 i
dess tre dimensioner (den sociala, den ekonomiska och den
miljömässiga).
Statens kulturråd ska, mot bakgrund av gällande avtal mellan staten
och berörda konstnärsorganisationer om konstnärers medverkan och
ersättning vid utställning av konstverk (MU-avtalet), särskilt redovisa
i vilken grad institutioner som omfattas av kultursamverkansmodellen
tillämpar avtalet.
Statens kulturråd ska redovisa vilka insatser som myndigheten har
genomfört inom kulturella och kreativa näringar nationellt och
internationellt samt en bedömning av resultatet av dessa.
Statens kulturråd ska samråda med Myndigheten för kulturanalys om
möjligheten till samordning av uppgiftsinsamling i de delar som
berörs av den officiella statistiken.
Statens kulturråd ska särskilt redovisa hur insatser för ökad
tillgänglighet, tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning,
barns och ungas rätt till kultur samt internationalisering och
interkulturellt arbete har fått genomslag i verksamheten.

Prognoser 2017–2021

Statens kulturråd ska redovisa prognoser för 2017–2021 vid nedanstående prognostillfällen.
Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående
prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i
Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.
Utgiftsprognoserna lämnas senast
• 18 januari
• 3 maj
• 25 oktober
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Sponsringsintäkter

Statens kulturråd ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till
resultaträkningen.
2

Organisationsstyrning

Samarbete för kultur till fler

Statens kulturråd ska i samarbete med andra aktörer verka för att
kulturen ska komma fler till del i hela landet.
3

Uppdrag

En mer jämställd repertoar

Statens kulturråd ska redovisa hur myndigheten tillsammans med
Statens musikverk, och i dialog med berörda aktörer på lokal, regional
och nationell nivå, främjar en mer jämställd repertoar bland orkestrar
som tilldelas statligt stöd.
Regeringskommittén för Unescos konvention om skydd för och främjande av
mångfalden av kulturyttringar

Statens kulturråd ska som kontaktpunkt för skydd av och främjande av
mångfalden av kulturyttningar i årsredovisningen redovisa resultatet av
myndighetens arbete. Statens kulturråd ska även i en särskild rapport
som lämnas till regeringen senast den 1 december 2019 redogöra för
insatser som kan utgöra underlag till den fyraåriga Unescorapporten
2020 om utvecklingen av konventionens implementering.
Kreativa Europa 2014–2020

Statens kulturråd ska fungera som svensk kontraktspart för media- och
kulturprogrammet Kreativa Europa 2014–2020 och som kontaktkontor
för programmets kulturdel. I uppdraget ingår att i samverkan med
berörda aktörer främja svenska ansökningar till programmet Kreativa
Europa. En redovisning av strategiska insatser och uppnådda resultat ska
framgå av årsredovisningen för 2017. Arbetet ska ske i samverkan med
Stiftelsen Svenska Filminstitutet.
Kulturens roll för yttrandefrihet och demokratisering

Statens kulturråd ska i internationella sammanhang främja kulturens roll
för yttrandefrihet och demokratisering. Statens kulturråd ska inom
ramen för myndighetens uppdrag verka för synergier mellan
kulturpolitiska och biståndspolitiska insatser.
Statens kulturråd ska verka för fler fristäder för förföljda konstnärer
samt för en utveckling av fristadssystemet i Sverige. Statens kulturråd ska
även främja uppmärksamheten kring fristadsfrågor samt verka för att de
fristadskonstnärer som finns i Sverige ska få ökad möjlighet att bli en del
av offentligheten. Uppdraget ska genomföras i samverkan med berörda
myndigheter och organisationer i det civila samhället samt med
kommuner och landsting.
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Samordning av läsfrämjande insatser av nationellt intresse

Statens kulturråd ska initiera, samordna och följa upp läsfrämjande
insatser av nationellt strategiskt intresse. Utgångspunkten för arbetet ska
vara det handlingsprogram för det läsfrämjande arbetet utanför skolan
som myndigheten tagit fram. Statens kulturråd ska vidare utvidga
satsningen Bokstart till fler regioner samt koppla satsningen till
förskolan. Statens kulturråd ska genomföra uppdraget i samverkan med
Statens skolverk.
Kulturverksamheter i vissa bostadsområden

Statens kulturråd ska genomföra satsningen på kulturverksamheter i
vissa bostadsområden, Äga Rum, i enlighet med förordningen
(2016:406) om statsbidrag till kulturverksamheter i vissa
bostadsområden 2016–2018.
Professionell samtida cirkus

Statens kulturråd ska i en särskild rapport kartlägga situationen för den
professionella samtida cirkusen och de offentliga insatserna på området.
Rapporten ska belysa utbildningar, institutioner eller motsvarande samt
internationellt utbyte och samarbete. Kulturrådet ska även göra en
bedömning av behovet av eventuella ytterligare statliga insatser på
området, samt föreslå hur dessa kan finansieras. Uppdraget ska redovisas
till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 30 november
2017.
Moderna beredskapsjobb i staten

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna
beredskapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. 2017 och som
syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2017 bör
omfattningen uppgå till minst 500 personer. Myndigheterna ska
eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden
inklusive nyanlända för att utföra enklare arbetsuppgifter vid
myndigheten. Statens kulturråd ska lämna in en redovisning till
Statskontoret senast den 1 augusti 2017 enligt instruktion från
Statskontoret.
Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska
motsvara de villkor som gäller för den subventionerade
anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av
Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i
uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive
ansvarsområden i detta arbete.
Jämställdhetsintegrering

Statens kulturråd har i enlighet med tidigare uppdrag om
jämställdhetsintegrering redovisat en plan för hur myndigheten avser
att bedriva arbetet med jämställdhetsintegrering under 2015–2018 i syfte
att verksamheten ska bidra till att nå såväl de jämställdhetpolitiska målen
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som de nationella kulturpolitiska målen. Myndigheten ska redovisa
åtgärder och resultat av arbetet med jämställdhetsintegrering i
myndighetens årsredovisningar för 2016–2018. Myndigheten ska även
lämna en delredovisning i särskild ordning senast den 22 februari 2018,
och då beskriva och analysera resultatet av genomfört arbete 2015–2017.
FINANSIERING
4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
1:1

Statens kulturråd (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd

ap.1
1:2

44 483

Statens kulturråd (ram)

44 483

Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt
internationellt kulturutbyte och samarbete (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd

309 017

ap.2

75 091

ap.1

ap.4
ap.7

Bidrag till allmän
kulturverksamhet, internationell
verksamhet och nationella
minoriteters språk och kultur
(ram)
Bidrag till alliansverksamheter
(ram)
Bidrag till kulturverksamhet i
vissa bostadsområden (ram)
Bidrag till musik- och
kulturskolan (ram)

96 926

37 000
100 000

Villkor för anslag 1:2
ap.1 Bidrag till allmän kulturverksamhet, internationell verksamhet och
nationella minoriteters språk och kultur

Bidrag ska lämnas enligt

• förordningen (2012:517) om statsbidrag till kulturella ändamål.

Anslagsposten ska även användas till
• centrala amatörkulturorganisationer och Skådebaneverksamhet,
• Folkets Hus och Parker, Bygdegårdarnas Riksförbund

och Riksföreningen Våra Gårdar,

• insatser som ökar tillgången till kultur för personer med

funktionsnedsättning,

• centrumbildningar, bl.a. för arbetsförmedlande insatser,
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• aktiviteter som drivs genom de utsända kulturråden och som främst

avser kulturlivets internationalisering (minst 1 000 000 kronor),

• verksamhet med dans i skolan som bygger vidare på den kompetens

och de erfarenheter som har utvecklats inom Stiftelsen Institutet
Dans i skolan, och
• Hanaholmens kulturcentrum för Sverige och Finland
(1 200 000 kronor), Sveriges Radio AB, Berwaldhallen för
Östersjöfestivalen (1 000 000 kronor) och European Union Youth
Orchestera.
Anslagsposten får även belastas med vissa kostnader, dock högst
11 000 000 kronor, för administration och genomförande av
verksamheten.
ap.2 Bidrag till alliansverksamheter

Av anslagsposten ska 34 945 000 kronor användas till
Teateralliansen, 17 941 000 kronor till Dansalliansen
och 22 205 000 kronor till Musikalliansen. Medlen ska i
huvudsak användas för att öka antalet anställda men kan också användas
för insatser för karriärväxling. Allianserna ska senast den 15 maj 2017
inkomma med årsredovisning till Regeringskansliet
(Kulturdepartementet).
ap.4 Bidrag till kulturverksamhet i vissa bostadsområden

Anslagsposten ska användas enligt förordningen (2016:406) om
statsbidrag till kulturverksamheter i vissa bostadsområden 2016–2018.
Anslagsposten får även användas för utgifter för administration,
främjande, uppföljning och genomförande av verksamheten, dock högst
3 000 000 kronor.
ap.7 Bidrag till musik- och kulturskolan

Anslagsposten ska användas för stöd enligt förordningen (2015:998)
om statsbidrag till kommuner som bedriver musik- och
kulturskoleverksamhet.
Anslagsposten får även användas för utgifter för administration,
främjande, uppföljning och genomförande av verksamheten, dock
högst 3 000 000 kronor.
1:3

Skapande skola (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd

ap.1

Skapande skola (ram)

187 654

187 654
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Villkor för anslag 1:3
ap.1 Skapande skola

Anslagsposten ska användas för barns och ungas rätt till kultur enligt
förordningen (2007:1436) om statsbidrag till kulturell verksamhet i
skolan.
Ett ändamål med bidraget Skapande skola är enligt 2 § förordningen
(2007:1436) om statsbidrag till kulturell verksamhet i skolan att bidraget
ska medverka till att kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt
integreras i förskola, förskoleklass och grundskola. Mot den bakgrunden
bör Statens kulturråd, vid beslut om årliga bidrag, göra preliminära
bedömningar av i vilken utsträckning projekten kan komma i fråga för
stöd under kommande år.
Anslagsposten får även användas för utgifter för administration,
främjande, uppföljning och genomförande av verksamheten, dock
högst 5 300 000 kronor.
Statens kulturråd ska samverka med Statens skolverk i arbetet med
Skapande skola.
Av anslagsposten ska minst 10 000 000 kronor användas för verksamhet
riktad mot förskolan. Förskolor i områden där tillgången till
professionell kultur bedöms vara låg ska prioriteras vid beslut om
bidrag.
1:4

Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet
(Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd

ap.13

Centrala museer (ram)

4 043

4 043

Villkor för anslag 1:4
ap.13 Centrala museer

Anslagsposten ska användas för bidragsgivning till de centrala museernas
forsknings- och utvecklingsverksamhet.
Anslagsposten får belastas med vissa kostnader, dock högst
400 000 kronor, för administration och genomförande av verksamheten.
1:6

Bidrag till regional kulturverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd

ap.1

Bidrag till regional
kulturverksamhet (ram)

Disponeras av Kungl. biblioteket

ap.2

Samordning inom
biblioteksväsendet (ram)

1 388 902

1 388 902
31 556

31 556
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Disponeras av Kammarkollegiet

ap.6

Filmkulturell verksamhet (ram)

1 280

1 280

Disponeras av Tillväxtverket

ap.4

645

Konsulentverksamhet hemslöjd
(ram)

645

Disponeras av Riksarkivet

ap.5

453

Bidrag till regional
arkivverksamhet (ram)

453

Villkor för anslag 1:6
ap.1 Bidrag till regional kulturverksamhet
Villkor för bidrag inom ramen för kultursamverkansmodellen

Anslagsposten ska användas för

• bidragsgivning enligt förordningen (2010:2012) om fördelning av

vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet.

Villkor för verksamheter som ej ingår i kultursamverkansmodellen

Anslagsposten ska användas för

• bidragsgivning enligt förordningen (1996:1598) om statsbidrag till

regional kulturverksamhet till följande aktörer: Folkoperan AB,
Stockholms Stadsteater AB för teater-, dans- och musikverksamhet,
Oktoberteatern, Regionbibliotek Stockholm, Cirkus Cirkör
AB, landstinget i Stockholms län för den regionala
musikverksamheten och danskonsulentverksamhet samt Stockholms
läns museum, Stockholms stadsmuseum och Grafikens hus, och
• särskilda utvecklingsbidrag som Stockholms läns landsting och de
institutioner som namnges under denna anslagspost är berättigade att
ansöka om.
Villkor för verksamheter inom och utanför
kultursamverkansmodellen
Statens kulturråd ska i sin bedömning och uppföljning av de regionala
kulturplanerna särskilt uppmärksamma landstingens arbete för att främja
de nationella minoriteternas och i synnerhet romers kultur och kulturarv.
Även vid bidragsgivning till verksamheter i Stockholms län ska dessa
frågor uppmärksammas.
Statens kulturråd ska främja myndighetens och berörda aktörers
samrådsprocesser med det civila samhället och de professionella
kulturskaparna inom ramen för kultursamverkansmodellen.
Myndigheten ska även förtydliga statens strategiska roll och uppgifter
utifrån hittills vunna erfarenheter.
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Statens kulturråd bör genom utvecklingsbidrag bl.a. uppmärksamma
projekt som leder till breddad delaktighet i kulturlivet. Bland
annat ska insatser för att stödja regionalt utvecklingsarbete inom bildoch formområdet främjas. Särskild uppmärksamhet ska också ges till
interregionala samarbeten.
Anslaget får även användas för Statens kulturråds arbete med
bedömning, uppföljning och främjande inom ramen för
kultursamverkansmodellen, dock högst 2 500 000 kronor.
Av anslagsposten ska 44 000 000 kronor användas för
kvalitetsförstärkande insatser inom scenkonstområdet. Medlen ska
fördelas till verksamhet som främjar utveckling, förnyelse och
kompetensutveckling inom scenkonstområdet. Medlen ska i första hand
fördelas till de institutioner som t.o.m. den 31 december 2014 var
förtecknade i bilaga A till förordningen (2003:56) om tjänstepension och
tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med icke-statlig
anställning.
Minst 2 000 000 kronor ska avsättas för bidrag till det civila samhällets
och de professionella kulturskaparnas medverkan i arbetet med att ta
fram och genomföra regionala kulturplaner.
Av anslagsposten får högst 58 000 000 kronor användas för en
förstärkning av scenkonsten, som syftar till ett forsatt brett utbud av
musik av hög kvalitet och god tillgänglighet till musikverksamheter i hela
landet. Under perioden 2017-2020 får medel, utöver verksamhet inom
kultursamverkansmodellen samt verksamheter i Stockholms län,
även utbetalas till Berwaldhallen och Stockholms konserthusstiftelse
inom ramen för denna satsning.
Anslagsposten får även användas för insatser för att ge stöd till
läsfrämjande aktiviteter inför och under skollov.
ap.2 Samordning inom biblioteksväsendet

Anslagsposten ska användas för att utöva nationell överblick samt främja
samverkan och utveckling inom biblioteksområdet i enlighet med 5 §
förordningen (2008:1421) med instruktion för Kungl. biblioteket.
I ansvaret ingår bl.a. att fördela bidrag till vissa delar av biblioteksområdets nationella struktur. Stöd kan också lämnas till vissa
utvecklingsinsatser.
I ansvaret ingår även bl.a. att fördela bidrag till depåbibliotek och
Internationella biblioteket.
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Av anslagsposten får högst 6 000 000 kronor användas för uppdraget att
lämna förslag till en nationell biblioteksstrategi, varav högst 2 000 000
kronor får användas för tillgängliggörande av e-böcker i enlighet med
regeringsbeslut (Ku2014/01693/KI, Ku2015/00747/KI).
ap.4 Konsulentverksamhet hemslöjd

Nämnden för hemslöjdsfrågor ska lämna bidrag till huvudmannen för
hemslöjdskonsulentverksamheten i Stockholms län. Statsbidraget lämnas
till huvudmannen vars medfinansiering måste uppgå till minst 50
procent.
ap.5 Bidrag till regional arkivverksamhet

Anslaget ska användas till Föreningsarkiven i Stockholms län, enligt
förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet.
Anslaget får även användas för bidragsgivning till enskilda regionala
arkiv.
ap.6 Filmkulturell verksamhet

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget engångsvis till Stiftelsen Svenska
Filminstitutet efter rekvisition.
Anslagsposten ska användas till Film Stockholm enligt förordningen
(1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet.
2:2

Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd

ap.1

Bidrag till den fria scenkonsten,
arrangörer,
fonogramverksamhet och vissa
aktörer av kulturpolitiskt
intresse (ram)

190 599

190 599

Villkor för anslag 2:2
ap.1 Bidrag till den fria scenkonsten, arrangörer, fonogramverksamhet och vissa
aktörer av kulturpolitiskt intresse

Anslagsposten ska användas för bidragsgivning enligt

• förordningen (2012:516) om statsbidrag till det fria kulturlivet inom

teater-, dans- och musikområdet, och

• förordningen (2012:517) om statsbidrag till kulturella ändamål.

Anslagsposten ska dessutom användas för vissa aktörer av kulturpolitiskt
intresse:
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- Dansnät Sverige, Eric Ericsons Kammarkör, Eric Sahlström-institutet,
Ulriksdals slottsteater (Confidencen), Föreningen Dalhallas vänner,
Internationella Vadstena akademin, Kungl. Musikaliska Akademien,
Orionteatern, Unga Klara och Strindbergs Intima Teater.
Anslagsposten får belastas med vissa kostnader, dock högst
3 800 000 kronor, för administration och genomförande av
verksamheten.
3:1

Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd

ap.1

Bidrag till litteratur,
kulturtidskrifter och
läsfrämjande (ram)

147 724

147 724

Villkor för anslag 3:1
ap.1 Bidrag till litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjande

Anslagsposten ska användas enligt

• förordningen (2010:1058) om statsbidrag till litteratur,

kulturtidskrifter och läsfrämjande insatser,

• förordningen (2002:1091) om litteraturpris till Astrid Lindgrens

minne,

• förordningen (2007:1435) om statsbidrag till internationellt utbyte

och samarbete på litteraturområdet, och

• förordningen (1996:1608) om statsbidrag till folkbiblioteken.

Anslagsposten får även användas till distributionskostnader för
litteraturstödda böcker, bidrag till litteraturstödda böcker, till insatser
för att främja utgivning och distribution av nationella minoriteters
litteratur och kulturtidskrifter samt för att främja svensk litteratur i
utlandet.
Anslagsposten får även användas för kostnader i samband med
myndighetens insatser för att initiera, samordna och följa upp
läsfrämjande insatser av nationellt strategiskt intresse. Anslagsposten får
belastas med högst 25 000 000 kronor för detta ändamål, varav
10 000 000 ska användas för en förstärkning av Bokstart.
Anslagsposten får belastas med högst 10 000 000 kronor för
administration och genomförande av verksamheten.
Ett exemplar av tidskrift som tilldelas bidrag enligt förordningen
(2010:1058) om statsbidrag till litteratur, kulturtidskrifter och
läsfrämjande insatser ska överlämnas till Regeringskansliet
(Kulturdepartementet).
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4:4

Bidrag till bild- och formområdet (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd

ap.1

Bidrag till organisationer inom
bild- och formområdet och
verksamhetsstöd till vissa
utställare (ram)

28 067

28 067

Villkor för anslag 4:4
ap.1 Bidrag till organisationer inom bild- och formområdet och
verksamhetsstöd till vissa utställare

Anslagsposten ska bl.a. användas för bidrag enligt

• förordningen (1998:1370) om statligt utrustningsbidrag till

kollektivverkstäder,
• förordningen (1998:1368) om statsbidrag till vissa utställare inom
bild- och formområdet,
• förordningen (1982:502) om statsbidrag till konsthantverkskooperativ, och
• förordningen (2012:517) om statsbidrag till kulturella ändamål.
Anslagsposten ska även användas för bidrag till
• förvärv av konst till organisationen Folkets Hus och Parker samt

till Samlingslokalorganisationernas samarbetskommitté för
fördelning mellan organisationen Folkets Hus och Parker,
Bygdegårdarnas Riksförbund och Riksföreningen Våra Gårdar,
• bidrag till Akademien för de fria konsterna, och
• projekt inom bild- och formområdet med särskilt beaktande av de
nationella kulturpolitiska målen.
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4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
Anslag/ap

Anslagskredit

Anslagsbehållning
som disponeras
2017

Indrag av
anslagsbelopp

1:1 Statens kulturråd
ap.1

1 334

3%

0

1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och
samarbete
ap.1

0

Inget

0

ap.2

0

Inget

0

ap.4

0

Inget

0

ap.7

0

Inget

0

5 630

Inget

0

119

Inget

0

ap.1

41 667

Inget

0

ap.2

947

Inget

0

ap.4

19

Inget

0

ap.5

14

Inget

0

ap.6

38

Inget

0

Inget

0

0

Inget

0

842

Inget

0

1:3 Skapande skola
ap.1

1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet
ap.13
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet

2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål
ap.1

5 718

3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter
ap.1
4:4 Bidrag till bild- och formområdet
ap.1

Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§
anslagsförordningen (2011:223)
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4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
Anslag/ap

2017

2018

2019

Bemyndigande

Infriade
åtaganden

Infriade
åtaganden

2020 Infriade
åtaganden

Slutår

1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och
samarbete
ap.1

25 000

25 000

2018

50 000

50 000

2018

1:3 Skapande skola
ap.1

1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet
ap.1

55 000

40 000

15 000

2019

30 000

2019

2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål
ap.1

167 000

137 000

3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter
ap.1

25 000

25 000

2018

14 000

2018

4:4 Bidrag till bild- och formområdet
ap.1

14 000

Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)

8 000

Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)

5 000

Belopp angivna i tkr
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5.2

Utbetalningsplan

Till Statens kulturråds räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt
detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
Utbetalningsdatum

Belopp

2017-01-25

3 707

2017-02-25

3 707

2017-03-25

3 707

2017-04-25

3 707

2017-05-25

3 707

2017-06-25

3 707

2017-07-25

3 707

2017-08-25

3 707

2017-09-25

3 707

2017-10-25

3 707

2017-11-25

3 707

2017-12-25

3 706

Summa

44 483

Belopp angivna i tkr

Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens kulturråds
disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1

Statens kulturråd

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna
disponeras

Verksamhet

+/t.o.m.
2015

+/- 2016

Int.
2017

Kost.
2017

+/- 2017

Ack. +/utgå.
2017

Offenligrättslig verksamhet
Statliga utställningsgarantier

0

0

1 100

1 050

50

50

0

0

1 200

1 200

0

0

Avgiftsfinansierad verksamhet
Övrigt
Belopp angivna i tkr
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På regeringens vägnar

Alice Bah Kuhnke
Anna Dammert
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Kopia till
Statsrådsberedningen/internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/OFA K
Finansdepartementet/ESA
Socialdepartementet/FST
Socialdepartementet/JÄM
Utbildningsdepartementet/GV
Utbildningsdepartementet/S
Utbildningsdepartementet/SF
Utbildningsdepartementet/UF
Utbildningsdepartementet/UH
Näringsdepartementet/ENT
Näringsdepartementet/FIN
Näringsdepartementet/RT
Förvaltningsavdelningen, RK EKOL
Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Kungl. biblioteket
Konstnärsnämnden
Myndigheten för delaktighet
Myndigheten för kulturanalys
Myndigheten för tillgängliga medier
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Nämnden för hemslöjdsfrågor
Riksantikvarieämbetet
Riksarkivet
Riksgäldskontoret
Riksutställningar
Sametinget
Styrelsen för samefonden
Statens musikverk
Statens skolverk
Statens tjänstepensionsverk
Svenska institutet
Tillväxtverket
Gotlands kommun
Samtliga landsting
Länsstyrelsen i Hallands län
Bygdegårdarnas riksförbund
Centrum för fotografi
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Centrum för dramatik
Cirkus Cirkör
Dalhalla
Dansalliansen
Danscentrum
Dansnät Sverige
Eric Ericsons Kammarkör
Eric Sahlström-institutet
European Union Youth Orchestra
FilmCentrum
Film Stockholm
Folkets Hus och Parker
Folkoperan AB
Folkrörelsernas konstfrämjande
Föreningen för Sveriges kulturtidskrifter
Föreningen Musikcentrum (Öst)
Författarcentrum
Giron Sámi Teáhter
Grafikens Hus
Hanaholmen, kulturcentrum för Sverige och Finland
Ideell Kulturallians
Illustratörcentrum
Judiska biblioteket
Konsthantverkscentrum
Konstnärscentrum
Kungl. Akademien för de fria konsterna
Länsmuseernas samarbetsråd
Musikaliska akademin
Musikalliansen
Musikcentrum Väst
Oktoberteatern
Orionteatern
Resursbiblioteket för döva
Riksförbundet Sveriges museer
Riksföreningen Våra gårdar
Riksskådebanan
Riksteatern
Samtliga länsbibliotek
Stiftelsen Finlands Kulturinstitut i Sverige
Stiftelsen Internationella Vadstena-akademin
Stiftelsen Stockholms läns museum
Stiftelsen Svenska Filminstitutet
Stockholms konserthusstiftelse
Stockholms stadsmuseum
Stockholms Stadsteater AB
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Strindbergs Intima Teater
Svenska tonsättares internationella musikbyrå (STIM)
Svensk Scenkonst
Sverigefinska riksförbundet
Sveriges författarfond
Sveriges Kommuner och Landsting
Sveriges konstföreningar
Sveriges Radio AB, Berwaldhallen
Teateralliansen AB
Teatercentrum
Teaterförbundet
Tornedalsteatern
Ulriksdals Slottsteater (Confidencen)
Unga Klara
Översättarcentrum
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Arende
Fordelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet for ar 2017 inom
ramen for kultursamverkansmodellen

Sokande
Region Gotland, org.nr.212000- 0803, 621 81 Visby

Kulturradets beslut
Kulturradet beviljar Region Gotland bidrag med 22 860 000 kronor att fordelas i
enlighet med fOrordningen (2010:2012) om fOrdelning av vissa statsbidrag till
regional kulturverksamhet. Bidraget ar forenat med vissa villkor, se bilaga 1.

For 561 500 honor av de beviljade medlen galley sarskilda villkor som ocksa
framgar av bilaga 1.

Ansokan
Region Gotland inkom den 4 november 2016 med en regional kulturplan fOr
perioden 2017- 2020. Kulturplanen dr framtagen av kultur- och fritidsforvaltningen
och faststalld av regionfullmaktige. Planen ar framtagen efter samrad med bland
andra fOretradare for regionens professionella kulturliv och den ideella sektom.
Kulturplanen lyfter tre regionala fokusomraden; kulturell delaktighet, villkor fOr
kulturskapande och kulturdriven tillvaxt och innovation. Kulturplanens overgripande
malbild dr: "Ar 2020 ar Gotland det sjdlvklara navet i Ostersjon med en grogrund for
kreativitet och medskapande. Kulturen starker manniskor och ger livskvalitet samt
goy Gotlands samtid och rika historia tillganglig fOr bade boende och besokare."
Regionen har inte preciserat nagra sarskilda ekonomiska askanden. Regionens pris och loneomraning ar beraknad till 2 procent.

Arendets beredning
Arendet har beretts inom Kulturradet och med det samverkansrad som firms inom
myndigheten med uppgift att samordna de nationella kulturpolitiska intressena inom
ramen for kultursamverkansmodellen. Samverkansradet bestk av
Konstnarsnamnden, Kungliga biblioteket, Lansstyrelserna (representerade av
Ldnsstyrelsen i Hallands lan), Namnden for hemslojdsfragor, Riksantikvarieambetet,
Riksarkivet, Rilcsteatern, Svenska Filminstitutet och KulturrAdet.

Skill fcir beslutet
Aktuella bestiimmelser
Kulturradet beslutar om fOrdelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet
till Region Gotland med stod av fOrordningen (2010:2012) om fOrdelning av vissa
statsbidrag till regional kulturverksamhet (nedan kallad forordningen) under anslag
1:6 ap.1 i Kulturradets regleringsbrev fOr budgethret 2017. AndamAlet med bidraget
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är aft bidra till aft de nationella kulturpolitiska malen uppnas samt att ge okade
mojligheter till regionala prioriteringar och variationer.

En regional kulturplan ska beskriva de prioriteringar som landstinget vill g8ra i fraga
om regional kulturverksamhet som ayses fa statligt stod, prioriteringarnas
forhallande till de nationella kulturpolitiska malen samt uppgifter om planerad
statlig, kommunal och annan finansiering av verksamheterna (5 § fOrordningen).
Ett landsting far fOrdela vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet om en
kulturplan har upprattats av landstinget och kulturplanen overensstammer med
fOrordningen (6§ forordningen).

Den regionala kulturplanen ska utarbetas i samverkans med lanets kommuner och
efter samrad med lanets professionella kulturliv och det civila samhallet (7 §
forordningen).

Bidragsgivningen ska framja en god tillgang for lanets invanare till:
1. professionell teater-, dans - och musikverksamhet,
2. museiverksamhet,
3. biblioteksverksamhet och
och litterattuframjande verksamhet,
4. konst - och lculturframjande verksamhet,
5. regional enskild arkivverksamhet,
6. filmkulturell verksamhet, samt
7. framjande av hemslojd.
Detta framgar av 8 § forordningen.
Kulturradet beslutade den 21 september 2016 (Sty 2016:6, Dnr Adm 2016/3) aft
fOljande fordelningsprinciper ska galla for beslut om medel for 2017. Som
huvudregel galler aft, under fdrutsattning att huvudmannens ekonomiska
medfinansiering okar i fOrhallande till fciregaende ars niva, raknas bidraget upp med
1,14 procent. Om huvudmannens insats ligger pa samma niva som fOregaende ar
fcirblir avert det statliga bidraget oferandrat. Vid en sankning av huvudmannens
ekonomiska insats &fobs denna av en sankning av det statliga bidraget med
motsvarande andel. Kulturradet har informerat berorda landsting och regioner om
detta.

Vidare beslutade Kulturradet om aft fciljande prioriteringar ska ligga till grund vid
fOrdelning av bidrag 2017. Prioriteringarna har gjorts med de nationella
kulturpolitiska malen som grund. Kulturradet har informerat ber8rda landsting och
regioner aven om dessa prioriteringar. En regional kulturverksamhet ska prioriteras
som okar tillgangligheten och skapar fdrutsattningar for okad kvalitet och fOrnyelse
genom aft:
—
to tillvara digitaliseringens och teknikens mojligheter
—
utveckla den regionala kulturella infrastrukturen, anvanda nya arbetssatt och
samverka
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—

ge utrymme

till konst - och kulturomraden med en svag regional struktur

Kulturradet beslutade vidare att viktiga forutsattningar f6r utveckling är att de
regionala kulturverksamheterna ger goda fOrutsattningar fcir kulturskapare och att de
samverkar med fria aktorer.
Kulturradet ska integrera ett jamstalldhets - , mangfalds - och barn - och
ungdomsperspektiv i sin verksamhet. Kulturradet har ett sektorsansvar fOr
fimktionshindersfragor med anknytning till myndighetens verksamhetsomrade och
aven ett samlat ansvar for att Mom sift verksarnhetsomrade framja lika rattigheter och
mojligheter oaysett sexuell laggning, konsidentitet och konsuttryck. Dessa uppdrag
frarngar av fOrordningen (2012:515) med instruktion fcir Statens kultuffad.

Av Kulturradets regleringsbrev fiir 2017 framgar att Kulturradet sarsIdlt ska
uppmarksamma landstingens arbete fOr aft framja de nationella minoriteternas och i
synnerhet romers kultur och kulturary i sin bedomning och uppfOljning av regionala
kulturplaner. Kulturradet har aven fat i uppdrag att tillsammans med Statens
musikverk, och i dialog med berorda aktorer pa lokal, regional och nationell niva,
framja en mer.Amstalld repertoar bland orkestrar som tilldelas statligt stOd.
Bedamning
Kulturradet bedomer att Region Gotlands regionala kultuiplan uppfyller haven pa
vad en sadan plan ska innehalla.
Kulturradet konstaterar vidare att kulturplanen har tagits fram efter samrad med
lanets professionella lculturliv och det civila samhallet. Verksamheterna som finns
angivna i 8 § fOrordningen finns ocksa beskrivna i kulturplanen och Kulturradet
anser att regionens bidragsgivning kommer aft framja en god fillgang fOr lanets
invanare av dessa verksamheter.

Mot bakgrund av tillgangliga medel, och med hansyn tagen till andamalet med
bidraget samt de prioriteringar som har redovisats ovan bedomer Kulturradet att
Region Gotland bor beviljas bidrag med 22 860 000 honor, som Region Gotland
enligt fOrordningen ska fOrdela till verksamheter som far bidrag fran landsting,
kommun eller annan huvudman. For 561 500 honor av de beviljade medlen galler
sarskilda villkor, se bilaga 1.
Region Gotland ska ansvara fOr att statsbidrag endast fifirdelas till verksamheter som
uppfyller delmalen i arbetet med ferverkligandet av funktionshinderspolitikens mal,
se

bilaga I.
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Handlaggningen av arendet
Detta beslut har fattats av Kulturradets styrelse genom ordfarande Ulrika Stuart
Hamilton och ledamoterna Kjell Englund, Aris Fioretos, Bo Netz, Ann - Sofie KOping
Olsson, Anna Sparrman, Mans Wrange och generaldirelctoren Staffan Forssell. I den
slutliga handlaggningen av arendet har aven handlaggaren Jelena Jesic och
koordinatorn Erik Astrom deltagit. Arendet fiiredrogs fcir styrelsen av koordinatorn
Lisa Poska.

Pa Kulturradets vagnar
-

Sdkafrtk—Rtf Trki
Ulrika Stuart Hamilton
Lisa Poska

KULTUR RADET
Box 27215, 102 53 Stockholm
Bes6k: Borgvagen 1 - 5 Tel: 08 519 264 00
kulturradet@kulturradet.se www.kulturradet.se
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Vilikor for bidraget
Generella vilikor
• Verksamheten ska genomforas enligt vad som framkommer i den regionala
kulturplanen och i detta beslut.
• Vasentliga andringar i verksamheten jarnfOrt med punkten ovan ska snarast
meddelas Kulturradet. Sadana andringar kan innebara att bidraget eller en del av
bidraget maste aterbetalas.

Sarskilda villkor
• For 561 500 honor av de beviljade medlen galler faljande. Dessa medel ska
anvandas for kvalitetsfarstarkande insatser inom scenkonstomradet. Medlen ska i

•

•
•

•

forsta hand fardelas till de institutioner som t.o.m. den 31 december 2014 var fiirtecknade i bilaga A till fiirordningen (2003:56) om tjanstepension och tjanste grupplivforsakring for vissa arbetstagare med icke - statlig anstallning.

Nar bidragsmottagaren har fattat beslut om preliminar fardelning av de statliga
verksamhetsmedlen ska beslutet snarast, dock senast den 31 mars 2017, skickas
in till Kulturradet. Av beslutet ska framga hur medel beviljade far
kvalitetsstarkande insatser inom scenkonstomradet har fardelats.
Bidragsmottagaren ansvarar for att statsbidrag endast fardelas till verksamheter
som uppfyller delmalen i arbetet med forverkligandet av

funktionshinderpolitikens mal (se kriterier for tillganglighet nedan).
Bidragsmottagaren ska senast den 18 maj 2018 redovisa till Kulturradet hur det
statliga stodet anvants samt pa forft-agan delta i en separat uppgiftsinsamling i
enlighet med Kulturradets riktlinjer for uppfaljning av vissa statsbidrag till
regional kulturverksamhet (S 2017:22).
Bokslut, arsredovisning och verksamhetsberattelser for verksamheter som
mottagit statsbidrag 2017 ska bifogas redovisningen. For verksamheter som
mottagit medel for kvalitetsfarstarkande insatser inom scenkonstomradet ska det
av verksamhetsberattelse framga hur medlen har anvants.

Bidragsmottagaren ska
• pa begaran lamna de redovisningshandlingar som Kulturradet vill to del av
• pa begaran lamna revisorsintyg eller revisionsrapport som visar hur bidraget
farbrukats,

• inneha ett plus - eller bankgirokonto, samt
• meddela Kulturradet om man andrar uppgifter om namn, organisationsnummer,
adress och plus - eller bankgiro.
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Kriterier for tillganglighet
Organisationer som arrangerar publik verksamhet
Samtliga organisationer som arrangerar publik verksamhet med bidrag via
kultursamverkansmodellen ska ha information om tillgangligheten till sin publika
verksamhet eller sitt arrangemang pa sin webbplats, de sociala medier eller fiistaende
evenemangskalendrar som anvands.

Organisationer med egen lokal for publik verksamhet
Samtliga organisationer som har verksamhetsbidrag via kultursamverkansmodellen,
och har egen lokal for publik verksamhet ska atgarda sa kallade enkelt avhjalpta
hinder i sina publika lokaler.

Kulturinstitutioner
Kulturinstitutioner med statligt bidrag via kultursamverkansmodellen ska vidta
atgarder Mom fyra omraden:

•

•

•
•

Handlingsplaner for tillgangIighet
Tillgangliga webbsidor, inidusive applikationer sa langt som mOjligt, och
e- tjanster
Information om tillgangligheten till publik verksamhet
Enkelt avhjalpta hinder

Information om att Kulturradet har beviljat bidrag for projektet
I tidskrifter eller i relevant informationsmaterial, till exempel affischer och
programblad bar det framga att Kulturradet har beviljat bidrag for projektet.
Kulturradets logotyp kan laddas ned fran Kulturradets webbplats. Kulturradet ska
aldrig anges som medarrangor.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ärendenr 2013/891
Handlingstyp Remiss
Datum 2017-01-11

Förslag till detaljplan för Gammelgarn Gartarve 4:1 m fl
Region Gotland
Byggnadsnämnden har uppdragit åt samhällsbyggnadsförvaltningen att samråda
med ett förslag till detaljplan för rubricerat område.
Enligt 5 kapitlet plan- och bygglagen (PBL) ska den som upprättar en detaljplan
samråda med de som berörs och har ett väsentligt intresse av förslaget. Syftet med
samrådet är dels att förbättra beslutsunderlaget genom att samla in den kunskap
och de synpunkter som finns inom det aktuella området, dels att ge de intressenter
som berörs insyn i förslaget och möjlighet att påverka det.
Planförslaget finns tillgängligt på Region Gotlands hemsida;
www.gotland.se/detaljplaner
samt på i Region Gotlands entré, Visborgsallén 19 i Visby.
Den som har synpunkter på förslaget kan framföra dessa skriftligen till Byggnadsnämnden, 621 81 Visby, eller via e-post registrator-bn@gotland.se, senast den 13
februari 2017. Ange namn, postadress, e-postadress och ärendenummer
(2013/891).
När denna tid har gått ut kommer vi att redovisa inkomna synpunkter för byggnadsnämnden, som beslutar om fortsatt hantering av ärendet.
Fastighetsägare ombeds informera eventuell hyresgäst, bostadsrättshavare eller
annan inneboende som berörs.
Har du några frågor är du välkommen att ringa Stina Wester tfn 0498-26 91 74.
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Med vänliga hälsningar

Stina Wester, fysisk planerare
Bilagor
- planbeskrivning
- genomförandebeskrivning

Besöksadress Visborgsallén 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Postgiro 18 97 50-3

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

Org. nr. 212000-0803

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Nämnd eller förvaltningsnamn
Region Gotland

- plankarta med bestämmelser
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