2017-03-13, Fredrik Johansson

Kallelse/underrättelse

Kultur- och fritidsnämnden
Kallelse till sammanträde:

Tisdagen den 21 mars 2017 kl. 09.00 – 12.00
Cementa Arena (Slite ishall), Solklintsvägen 19, Slite
Frånvaro anmäls till Fredrik Johansson, 26 96 61 eller e-post: fredrik.johansson@gotland.se

ÄRENDEN

1.

Justeringsledamot i tur: Roger Wärn

Arbetsutskottets protokoll 2017-03-07

2.

§ 15
Ä2

Månadsrapport februari

3.

§ 16
Ä3

RS Remiss. Framtida kultur- och fritidsverksamhet i Region Gotland

Bilaga

4.

§ 17
Ä4

RS Remiss. Strategi för ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland

Bilaga

5.

§ 18
Ä5

Strategisk plan och budget 2018-2020

Bilaga

6.

§ 20
Ä7

Remiss. Motion. Renovera och öppna badhuset i Roma

Bilaga

7.

§ 21
Ä8

Sociala föreningar, verksamhetsstöd 2017

Bilaga

8.

§b22
Ä9

Bidragsbeslut Romateatern

Bilaga

9.

§b23
Ä 10

Kulturarbetarstipendium 2017

10.

§ 24
Ä 11

Westfalenresestipendium 2017

11.

§b25
Ä 12

Revidering av kultur- och fritidsnämndens delegationsordning

Rapport av förvaltningsekonom Ann-Marie Karlsson
Ärendet föredras av förvaltningsdirektör Maria Modig
Ärendet föredras av förvaltningsdirektör Maria Modig
Ärendet föredras av förvaltningsdirektör Maria Modig
Ärendet föredras av Marie Flemström, avdelningschef fritid. Omedelbar
justering
Ärendet föredras av Marie Flemström, avdelningschef fritid
Ärendet föredras av Björn Ahlsén, avdelningschef kultur och ungdom
Ärendet föredras av Björn Ahlsén, avdelningschef kultur och ungdom, och
kulturutvecklare Madeleine Nilsson
Ärendet föredras av Björn Ahlsén, avdelningschef kultur och ungdom
Bilaga
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12.

§ 26
Ä 13

Kallelse/Underrättelse

Revisionsrapport. Granskning av arbete med verksamhetsutveckling och
effektivisering

Bilaga

Omedelbar justering

Övriga ärenden

13.

Rapporter från förvaltningen

a) Lägesrapport Roma kungsgård (Björn Ahlsén)

Bilaga

b) Lägesrapport Kulturkluster (Björn Ahlsén)

…

c) Projekt. Biblioteksverksamhet för nyanlända och asylsökande (Åsa
Ingmansson)
d) Projekt. Digitala Boken kommer (Åsa Ingmansson)
e) Upphandling av bad- och idrottsverksamhet i Fårösund (Marie
Flemström)
f)

Arenahallen, köp av inventarier ICA Maxi arena (Marie Flemström)

g) Information från förvaltningsdirektör

14.

Anmälningsärenden. Region Gotlands konstsamling

15.

Anmälningsärenden. Beslut fattade med delegation

16.

Information om vissa inkomna handlingar

Bilaga

a) Äskande om regionalt tilläggsanslag, GotlandsMusiken
b) Ansökan om extra investeringsstöd, Tonsättarcentrum
c) Kontoanalys, granskning av förtroendekänsliga poster, Revisorerna
d) Översiktsplan för Östergarnslandet, Regionstyrelsen
Länk: www.gotland.se/fopostergarnslandet

17.

Ev. övriga ärenden

Ordföranden
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Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 21 februari 2017

Ärende 3

Kultur- och fritidsnämnden

RS Remiss. Framtida kultur- och fritidsverksamhet i
Region Gotland
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att överlämna förvaltningens skrivelse
som sitt eget yttrande till regionstyrelsen.
Bakgrund

Regionstyrelsen fick på fullmäktige den 20 juni 2016 (RF § 90, 2016-06-20) i
uppdrag att utreda en alternativ och mer effektiv politiker- och
förvaltningsorganisation för kultur- och fritidsverksamheten i Region Gotland.
Regiondirektören beslutade därefter att uppdra åt en ensamutredare att utreda
förutsättningarna för detta. Utredningen resulterade i rapporten ”Framtida
kultur- och fritidsverksamhet i Region Gotland”. Rekommendationen enligt
utredningens förslag är att kultur- och fritidsnämnden liksom kultur- och
fritidsförvaltningen läggs ner och att dess verksamheter överförs till andra
nämnder.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att det är av stor vikt för det
slutgiltiga beslutet för kultur- och fritidsverksamheten inom Region Gotland,
och den fortsatta processen därefter, att utredningens slutsatser och förslag om
tillvägagångssätt bedöms och kvalitetssäkras i Region Gotlands nämnder.
Nämnderna, så även kultur- och fritidsnämnden, har därför fått förslaget
remitterat till sig men med tydliggörandet att remissförfarandet enbart avser
förändringar gällande själva organisationen.
Bedömning

Förvaltningen har sammanfattat en skrivelse utifrån ställda remissfrågor till
nämnderna. I skrivelsen redogörs bland annat för avdelningarnas syn på
föreslagen omorganisation. En beskrivning görs även av nuvarande
administration samt roller inom förvaltningen, vars arbetsuppgifter enligt
utredningen ska utföras av mottagande förvaltningar. Även konsekvenserna

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

Kultur- och fritidsförvaltningen

Ärendenr KFN

Region Gotland

med en nedläggning av en nämnd förklaras. Det sammantagna underlaget
bedöms vara särskilt viktigt att ta med sig som en handlingsplan eller redskap i
det fortsatta arbetet inför en eventuell omorganisation. Detta då kultur- och
fritidsnämnden med dess förvaltning besitter de främsta sakkunskaperna
angående verksamheten och det arbete som faktiskt utförs.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Maria Modig
Förvaltningsdirektör

Bilaga:
Förvaltningens svar på remiss: Framtida kultur- och fritidsverksamhet i Region Gotland
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Kultur och Fritidsförvaltningen
Maria Modig
Direktör

2017-03-10

Ärende 3, svar på remiss

Svar på remiss ”Framtida kultur- och fritidsverksamhet i Region
Gotland”
Hur påverkar den föreslagna organisationsförändringen nämndens
verksamhet, såsom arbetsprocesser, ekonomi osv?
Den föreslagna organisationsförändringen påverkar i högsta grad
förvaltningen. Sedan i maj 2016 har förvaltningen behövt hantera frågan om en
eventuell organisationsförändring vilket bland annat lett till att medarbetare sökt
andra uppdrag och tjänster både internt och externt. Fem strategiskt viktiga
personer har sagt upp sig och flera har varit på anställningsintervju för nytt arbete.
Det har skett en kompetensförlust och arbetsmiljön har väsentligt förändrats till
det sämre. I dagsläget har förvaltningen svårt att upprätthålla sin verksamhet och
leverera det den är satt att leverera i reglementsenlig ordning. Bland annat för att
förvaltningen inte klarar av att ta fram samma kvalitet på underlag för beslut i
KFN, på grund av indragna administrativa tjänster och uppsägningar. Avsaknad av
administration av nämnd medför en inställd nämnd under våren vilket i sin tur
påverkar medborgaren/kunden i och med försenade eller i sämsta fall uteblivna
beslut.
Ovanstående påverkar förvaltningens möjligheter att leverera kvalitativt och
till viss del kvantitativt. Det kommer även gälla framgent tills ny kunskap och
kompetens inom kultur- och fritidsområdet byggts upp i den framtida nya
organisationen.
Kultur- och fritidsnämndens kompetens inom området bör beaktas – hur
säkerställs kunniga och insatta politiker i den nya organisationen?
Hur ser nämnden på det redovisade alternativet till politisk styrning?
Inga kommentarer från KFF under denna punkt
Hur bedömer nämnden den föreslagna tidplanen?
Tidsplanen är med hänsyn till de inblandade tjänstepersonerna bra men
orealistisk ur ett organisations- och verksamhetsperspektiv. Att avveckla en
förvaltning och nämnd tar tid för att kloka och genomtänkta beslut ska fattas.
Därför förordas att fokus läggs på bemanning och organisation i hur överföring
och verksamheternas fortskridande säkras i kontinuitet och kvalitet, om beslutet
medger att förvaltning och nämnd skall avvecklas. Processen kan påbörjas från
beslut.

Kultur- och fritidsförvaltningen
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Hur avser nämnden att planera för och sedan ta emot de nya
uppgifterna enligt förslaget?
Inga kommentarer från KFF/KFN under denna punkt.
Övriga inspel och synpunkter
Om kultur och fritids administration - Ärende och dokumenthantering
Kultur- och fritidsförvaltningen (KFF) har en kultur av att sköta mycket av de
administrativa funktionerna internt då overheaden (all administration med
kringkostnad) alltid varit mycket sparsamt bemannad. Denna kultur odlades även
under de åren som förvaltningen var isolerad på olika platser, frånskild från övriga
förvaltningar (Lövsta). Det har exempelvis medfört att nämndsekreteraren sköter
en stor del av dokumenthanteringen och registreringen inom förvaltningen, utöver
ett flertal andra uppgifter på den centrala förvaltningen (staben). Ett konstaterande
är att ett litet antal personer sköter ett stort antal arbetsuppgifter.
När det gäller registrering av handlingar och ärenden görs nedan en jämförelse
mellan kultur- och fritidsnämndens och regionstyrelsens diarie. Detta för att den
största delen av ärenden och handlingar, enligt utredningen, kommer att vidare
behöva hanteras av regionstyrelsen och dess förvaltning. Jämförelsen är baserat på
uttag från ärendehanteringssystemet W3d3 som idag används till registrering av
både kultur- och fritidsförvaltningen och regionstyrelseförvaltningen. Det ska
redan här påpekas att siffran för ärenden och handlingar inom kultur- och
fritidsförvaltningen är mycket större än det som hanteras i W3d3. Detta beror på
att en stor del av fritidsavdelningens ärenden och handlingar hanteras manuellt
eller via verksamhetssystemet Booking, där exempelvis uppgifter om föreningar
förs in efterhand uppgifterna inkommer till förvaltningen (cirka 650–700
föreningar finns). Detta arbete sköts idag främst av fritidsassistenten och
bidragshandläggaren men uppgifterna kan behöva hanteras av andra eller på annat
sätt i de nya förvaltningarna, i första hand inom regionstyrelseförvaltningen. En
uppskattning av fritidsavdelningen är att det rör sig om ytterligare 800 ärenden per
år utöver ärendena i W3d3.
En jämförelse av antalet registrerade ärenden och handlingar i W3d3 för kulturoch fritidsnämnden (KFN) och regionstyrelsen (RS) år 2016:



RS-registrerade ärenden är 870 stycken (varav 718 är registrerade av
centrala registraturen, resterande uppskattningsvis av stadssekreterarna).
KFN-registrerade ärenden är 352 stycken (varav 208 registrerade av
KFF nämndsekreterare, resterande av registraturen).
KFN-registrerade ärenden per avdelning:
Kulturavdelningen 151. Fritidsavdelningen 88. Administrativa (stab)
64. Almedals/Läns/Distriktsbibliotek 18. Ungdomsavdelningen 20.
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Ej ifyllda 11 (felregistreringar eller tillhörande stab)
Summa 352 ärenden.



RS-registrerade handlingar är 4976 stycken (varav 2263 registrerade av
registraturen, resterande av uppskattningsvis handläggare eller
stadssekreterare).
KFN-registrerade handlingar är 2075 stycken (varav 1652 registrerade
av KFF nämndsekreterare och resterande av registraturen).
KFN-registrerade handlingar per avdelning:
Kulturavdelningen 744. Fritidsavdelningen 653. Administrativa (stab)
435. Almedals/Läns/Distriktsbibliotek 71. Ungdomsavdelningen 102.
Ej ifyllda 70 (felregistreringar eller tillhörande stab).
Summa 2075 handlingar.

Antalet ärenden och handlingar som hanteras av kultur- och fritidsförvaltningen
via W3d3 uppgår till ungefär hälften av regionstyrelsens ärenden och handlingar
2016, men då måste åter påpekas att det finns ett mycket större flöde av ärenden
och handlingar, främst inom fritidsavdelningen.
Enligt förslaget till ny organisation ska regionstyrelseförvaltningen hantera
kulturavdelning med kultursamverkansmodell, biblioteksavdelning, föreningsstöd och
bidragsverksamhet. Till detta bör även nuvarande stab inräknas då staben
huvudsakligen hanterar verksamhetens övriga ärenden som, oavsett om kulturoch fritidsnämnd/förvaltning finns, behöver hanteras. Detta kommer resultera i
ett ökat tryck på regionstyrelseförvaltningens administration då den största delen
av nuvarande ärenden och handlingar inom kultur- och fritidsförvaltningen tillhör
ovan beskrivna avdelningar och eventuellt behöver en ny tjänst inrättas. En i
jämförelse mindre mängd ärenden och handlingar kommer att behöva hanteras av
utbildnings- och arbetslivsförvaltingen (ungdomsavdelningen) och teknikförvaltningen
(bad/anläggning/bokning). Utveckling genom digitalisering av ärendehanteringen har
som största behållning att handläggningen av ärendena kommer att kunna
effektiviseras, men ärendena och handlingarna kommer fortsatt att behöva
registreras samt kvalitetssäkras av administrativ personal.
Det är här även väsentligt att också redovisa antalet ärenden som tas för beslut av
nämnden på sammanträden samt de beslut som tas per delegation av
tjänstepersonerna. År 2016 var 49 av 76 beslutsärenden specifika kultur- och
fritidsärenden. Utöver dessa fattades över 200 stycken beslut per delegation i
kultur- och fritidsnämndens namn, främst av avdelningscheferna inom
förvaltningen, de tjänster som enligt utredningen ska avvecklas. Den faktiska
siffran av tagna delegationsbeslut är egentligen mycket högre eftersom ärenden
samlas i exempelvis utbetalningslistor. På detta sätt kan flera ärenden slutföras
med ett övergripande delegationsbeslut, men varje ärende behöver ändå hanteras.
Utöver detta fattas ett stort antal rena verkställighetsbeslut som inte behöver
återrapporteras enligt lag till nämnden. Om inte verksamheten genomgår en större
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förändring och antalet upprättade eller inkomna ärenden minskas så kommer
dessa beslut - nämndärenden, delegationsärenden som verkställighetsärenden - att
fortsatt behöva hanteras i mottagande förvaltningar då verksamhet skapar
administration. Ärendemängden kan inte förespås att minskas om verksamheten
blir kvar.
En alternativ lösning, som även nämns i utredningen, kan vara att öka
delegationen ytterligare till tjänstepersonerna för att minska antalet politiska beslut
som behöver tas av mottagande nämnder. Detta kommer kräva utökade
administrativa rutiner i mottagande förvaltningar för insamling och
återrapportering av delegerade beslut. Det kommer även att krävas revideringar av
samtliga mottagande nämnders delegationsordningar genom nämndbeslut, något
som först kan ske efter beslutade reglementsändringar. Reviderade
delegationsordningar bör finnas tillgängliga i samband med eventuellt beslutad
nedläggning av kultur- och fritidsnämnd/förvaltning för att undvika situationer då
det är oklart vem som får eller inte får fatta beslut.
Det kan även konstateras att om ett arbetsutskott inrättas under regionstyrelse
eller fullmäktige kommer självklart administration att behövas vid dessa
sammankomster, främst sekreterare med juridisk sakkunnighet inom
kommunallagen. Frågan är om det inom dagens kanslifunktion på
regionstyrelseförvaltningen går att bibehålla lika hög kvalitetsnivå gällande
sammanträde och protokoll om ytterligare ett arbetsutskott tillkommer. Även här
kan en omorganisation behöva göras för att hantera arbetsuppgifter alternativt
tillsätta en ny tjänst.
Särskilt att beakta då kultur- och fritidsnämnden upphör som arkivbildare
men verksamheten består
6 § Arkivförordningen. När en myndighets organisation eller arbetssätt ändras, skall
myndighetens arkivbildning ses över. Den inverkan som ändringen kan få på arkivbildningen
och på förutsättningarna för gallring skall beaktas. Innan ändringen sker bör myndigheten
samråda med arkivmyndigheten
Kultur- och fritidsnämnden är arkivbildare (3 § arkivlagen) sedan nämnden
upprättades årsskiftet 1991/1992. Endast specifika upprättade ärenden för år 1992
samt föreningshandlingar för vissa år har levererats till regionarkiv för
slutförvaring, resterande ärenden (som är allmänna handlingar) förvaras inom
nämnd/förvaltning – främst i elektronisk form eller papper. En stor andel
handlingar förvaras alltså fysiskt inom nämndens verksamheter.
När en nämnd upphör, upphör också dess arkivbildning och arkivet ska avslutas.
Avslutade ärenden (gäller egentligen alla typer av handlingar – all information) ska
slutarkiveras i kultur- och fritidsnämnden och bör därefter i möjligaste mån
levereras till regionarkivet. Öppna ärenden samt ärenden som behövs i den
fortsatta verksamheten ska införlivas i respektive mottagande nämnders diarier –
och en notering måste göras i kultur- och fritidsnämndens diarie över vart dessa
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har tagit vägen. Detta för att säkerställa att hanteringen av pågående ärenden
hanteras vidare. Rensning och gallring behöver dock utföras innan leverans av
avslutade ärenden(13 § arkivreglementet). Detta kan innebära i en ökad
arbetsbelastning för administrativ personal, främst inom regionarkiv och
registratur. Eventuellt behövs tjänster köpas in kortsiktigt för att detta ska kunna
vara genomförbart. I samband med omorganisationen måste det klargöras vilken
myndighet som bekostar eventuell personal, kopiering, gallring och leverans till
regionarkiv. I budgeten för omorganisation är detta en post som inte får glömmas
bort.
Då förslaget är att verksamheten ska delas på tre mottagande nämnder (varav en
kommunstyrelse) bör inte § 14 arkivlagen vara tillämplig:
Om en kommunal myndighet har upphört och dess verksamhet inte har förts över till en annan
kommunal myndighet, ska myndighetens arkiv överlämnas till arkivmyndigheten inom tre
månader. Regionstyrelsen är Region Gotlands arkivmyndighet.
Förberedelsearbetet vid eventuell nedläggning av nämnden behöver inledas med
en korrekt överföring av ansvar för arkivering (enligt arkivlagen), ärendehantering
av inkomna handlingar (enligt förvaltningslagen), beskrivning av myndighetens
allmänna handlingar och överföring av sekretesshandlingar - för att sekretessen ska
följa med (enligt offentlighet- och sekretesslagen), arkivbeskrivning och
dokumenthanteringsplan (enligt arkivreglementet), nya reglementen och nya
delegationsordningar (enligt kommunallagen), nya dokument för kultur- och
fritidspecifika bestämmelser, avgifter/taxor med flera - utöver frågor om
exempelvis IT och HR. Dessa ansvar kommer mottagande förvaltningar att
behöva ta avseende föreliggande organisationsförslag.
Andra exempel på arbetsinsatser vid eventuellt upphörande av förvaltning och
nämnd: Webben behöver uppdateras och allmänheten behöver informeras vart de
fortsättningsvis ska vända sig. Översyn, uppdatering och fördelning behöver göras
angående förvaltningens blanketter gällande ansökningar, registrering av förening,
bidrag och stöd, projekt och arrangemang, stipendium och pris.
Om omorganisation och avveckling av nämnd och förvaltning ska bedrivas
parallellt med övrig verksamhet, samtidigt som medarbetare har slutat, krävs en
stor arbetsinsats av kvarvarande inblandade. Det finns en övervägande risk att
brister kommer ske vid informationsöverföringen av arbetsuppgifter.
Förvaltningsekonomen finns som stöd för alla chefer och ekonomiskt ansvariga
inom förvaltningen. Alla frågor gällande ekonomi såsom fakturering, kontering,
prognos och budget har hanterats av ekonomen. KFF har således inte köpt
ekonomitjänst av serviceförvaltningen. Uppföljning och utbetalning av avtal,
ekonomiuppföljning och redovisning av externa projekt har också det hanterats av
förvaltningsekonomen. Detta har medfört både en sårbarhet men även en god
ekonomisk kontroll av förvaltningens budget.
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Kommunikatörsrollen är en mycket viktig roll därför att så många medborgare
engageras och finns med i verksamhet som omfattas av förvaltningens
verksamheter. Kultur- och fritidsförvaltningen må vara en av de minsta
förvaltningarna men troligtvis en av dem som får mest publicitet i de gotländska
medierna. Oftast skrivs mycket bra saker vilket ger en positiv bild av regionens
verksamhet och bygger förtroende gentemot medborgare. I dag är den offentliga
debatten mycket närvarande i och med den digitala tekniken som möjliggör
ständiga uppdateringar, aviseringar och nätverk. Detta är inte något den
kommunala/regionala verksamheten kan blunda för utan måste förhålla sig till.
För att vara framgångsrik i en fråga krävs en kommunikationsplan som är
förankrad i organisationen. I en ny framtida organisation kommer fortfarande
behovet av att kommunicera och planera kommunikationen av kultur- och
fritidsfrågor finnas kvar.
Kvalitetssamordnartjänsten sparades bort i och med budget 2017 och då
personen som innehade tjänsten slutade. Att mäta kultur- och fritidsverksamhet är
svårt då det finns få jämförande mätetal. Att titta på nationella exempel kan vara
en väg men fortfarande är mätetalen osäkra då det är upp till varje kommun att
besluta vad exempelvis en ungdomsgård innefattas av. Då nämnden är den
regionala kulturnämnden och ansvarar för bland annat uppföljning av
kultursamverkansmodellen har kvalitetssamordnarens roll varit den som säkerställt
att det material som efterfrågats av Kulturrådet, Myndigheten för kulturanalys med
flera varit korrekt. Arbetet har skett i tätt samarbete med den regionala
kulturstrategen. I det svåra budget- och besparingsarbete som nämnden ålagts
2016 och 2017 hade kvalitetssamordnaren en nyckelroll för att ta fram material
som nämndens ekonomigrupp efterfrågade.
Samtliga administrativa tjänster har arbetat 100% och deras nuvarande
arbetsuppgifter behöver fördelas på andra när förvaltning och nämnd läggs ner då
deras tjänster fortfarande finns behov av utifrån verksamhetens art.
Om fritidsavdelningen
I utredningen betonas mycket kulturens roll och dess nya organisation.
Fritidsavdelningen behandlas inte lika ingående vilket skapar en del frågor och
farhågor. Under de senaste åren har idrottens frågor varit i fokus, i synnerhet
badfrågan, byggandet av ICA Maxi arena och driften kring denna,
evenemangsfrågan, fördelning av tider i hallar, genusfrågan kontra stödgivning
(issport kontra ridsport) etcetera. I det nuvarande förslaget ska TKF inrymma
större delen av fritidsavdelningens frågor och verksamhet – hur ska kopplingen
mellan dessa strategiska politiska ställningstagande och verkställighet, kontakten
och dialogen med föreningslivet skötas? Erfarenheten från de senaste åren visar att
en god dialog med Gotlands idrottsförbund, näringsliv, föreningsliv är av vikt för
att inte skapa en osämja mellan region och Gotlands rika föreningsliv vilket är
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viktigt för allt ifrån demokratifostran till folkhälsa och evenemangsutveckling samt
reseanledningar.
Samtidigt som verksamheten i KFF´s anläggningar planeras inrymmas hos TKF
planeras i det nuvarande förslaget att regionstyrelseförvaltningen ska inrymma
bidragshanteringen. Här ser avdelningen svårigheter i att överblicka helheten i
fritidspolitiken. De största politiska påtryckningarna för prioriteringar av barn och
unga samt genusfrågan, sker via fördelning av tider i hallar/anläggningar och vid
bidragsgivningen. Även det ekonomiska perspektivet gällande re-investeringar i
regionens anläggningar bör ses tillsammans med driftsstöd till föreningsägda
anläggningar. Dessa delar bör ses i samma kontext, både ur ett politiskt och ett
tjänstepersonperspektiv.
Då en enhetschef har sagt upp sig, genomgår just nu fritidsavdelningen en
omorganisation och fördelar enhetschefens arbetsuppgifter på 4 andra personer på
avdelningen. Den kvarvarande enhetschefen får nu driftansvar över både
anläggningarna och baden. Bidragshandläggarens ärendehantering kommer att
utökas med en mängd ärenden per år samt avdelningschefen tar det fulla ansvaret
för de strategiska frågorna. Förvaltningens lokalbokning kommer att läggas under
enhetschefen för drift under våren.
Bokningspersonalen, EC för anläggningar samt AC hanterar även fördelningen av
tider för träning, match, idrottsarrangemang och evenemang i regionens lokaler,
samt gränssnittsfrågor med TKF och UAF.
Fritidsavdelningens bidragshandläggare samarbetar med kulturavdelningens
bidragshandläggare för gemensam handläggning av vissa ärenden och då de
arbetar i samma system har de möjlighet att kunna täcka upp för varandra.
Fritidsavdelningen arbetar idag med en mängd ärenden bland annat en förstudie
för nytt bad och ny ishall på Gotland, nya bidragsbestämmelser, ny fördelning av
driftbidrag till föreningsägda anläggningar, delegationsordning för utbetalning av
stöd och ett politiskt uppdrag att se över genusperspektivet gällande tider i hallar
och anläggningar för barn och unga. Avdelningen ska även reda i frågan gällande
kommersiella aktiviteter av föreningsliv såsom Korpen, Friskis & Svettis med flera
Vidare ligger övergripande frågor såsom utveckling/inköp av nytt boknings- och
bidragssystem, policy för uthyrning av lokaler, utveckling av Säves aula och Ica
Maxi arena för evenemang, utveckling av restaurang Ica Maxi arena,
representationsstödet, medborgarförslag. Deltagande i strategiska nätverk som
idrottens Ö, regionens grupp för folkhälsa, kundtjänstrådet samt samarbetet med
Gotlands idrottsförbund och SISU för att nämna en del av de nätverk och
samarbeten som avdelningen i dag verkar genom.
Att avdelningens strategiska frågor i den ovan beskrivna omfattningen kan
hanteras inom del av en fritidskonsulenttjänst ses som problematiskt.
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Om Biblioteken
Biblioteken ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom
att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken
ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning
och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Varje kommun ska ha
folkbibliotek. Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och anpassade efter
användarnas behov.
Biblioteksorganisationen kan både hållas ihop och isär. Folkbiblioteken bör
organiseras intakt i en organisation medan länsbiblioteket bör organiseras under
avdelningen för regional utveckling. Alternativt lägga hela biblioteksorganisationen
under regional utveckling, nära eller ihop med regional och primärkommunal
kultur. Bibliotekens verksamheter spänner över många områden och har
förvaltningsöverskridande perspektiv. Här ryms uppdrag kring digital delaktighet,
små barns språkutveckling, bildning och folkhälsa vars mål ytterst syftar till social
inkludering och hållbarhet för medborgarna i regionen.
Viktigt att kärnkompetens kring biblioteksfrågor bevaras i den nya organisationen
så att viktiga uppdrags- och utvecklingsfrågor inte hamnar ur fokus och för att
Gotland i framtiden ska ha bibliotek som är relevanta för dagens och framtidens
användare.
Om Kulturavdelningen
Den regionala och den primärkommunala kulturen bör befinna sig i samma
organisation, framför allt för att ge en samsyn i exempelvis handläggning av stöd
och bidrag, stöd till fria professionella kulturskapare och ur ett strategiskt
utvecklingsperspektiv. Att kulturen samordnas med biblioteksverksamheten och
att verksamheterna hamnar på regionstyrelsenivå ger möjlighet till fortsatta
samverkan och en eventuellt större tyngd åt kultur och bibliotek som regional
utvecklingsfaktor.
De befintliga handläggartjänsterna i kulturavdelningen är tillsammans med de nya
tjänster som föreslås tillskapas i den nya kultur- och biblioteksavdelningen är ett
minimum för att verksamheten, med en relativt omfattande handläggning, särskilt
inom kultursamverksansmodellen, ska fungera.
Om Ungdomsavdelningen
Förvaltningen ser att ett inlemmande av verksamheten i UAF kan ske på flera
olika sätt. Den bör inordnas i någon befintlig avdelningsstruktur eller i en
nyskapad avdelning inom UAF, förslagsvis tillsammans med andra ickeobligatoriska verksamheter, icke-undervisande verksamheter. Det kan vara med
kulturskolan och/eller Fenomenalen eller det kan vara med folkhögskolan
och/eller gymnasiet. Det bör dock inte ske genom att gårdarna läggs under
respektive rektorsområde. Däremot ser avdelningen positivt på en lokalmässig
samordning med skolan där det erbjuds lämpliga lokaler i anslutning till skolans
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lokaler. Samtidigt kan det finnas goda skäl för lokalmässig samordning med andra
verksamheter, t ex ett bibliotek.
En något svårare fråga kan vara under vilken nämnd verksamheten skall sortera.
Ungdomsavdelningens primära målgrupp är 13-19 så; besökarna är således både
högstadie- och gymnasielever. En tillhörighet till GVN innebär att verksamheten
tillhör en mindre nämnd där verksamheten kan ges större utrymme än inom BUN
och där flertalet verksamheter är frivilliga verksamheter. Här finns sannolikt också
ett perspektiv på verksamheten som främjande och bildande, snarare än
undervisande.
Förvaltningen vänder sig emot utredningens tanke på att idrottsrörelse ska bedriva
ungdomsgårdverksamhet i egen regi (sid 32 i utredningen). En samverkar med
både idrottsföreningar och andra föreningar och externa grupper sker redan i
relativ stor omfattning och ska så ske även fortsättningsvis, men verksamheten ska
ledas av utbildad personal med rätt kompetens och efter kultur- och
fritidsnämndens målsättning och värdegrund. Detta för att säkerställa att den ska
kännas öppen och tillgänglig för olika besökargrupper.
Det av KFN nyligen antagna måldokumentet för verksamheten måste följa med i
den nya organisationen och där förankras och respekteras.
Kultursamverkansmodellen
Regional kultur bör vara placerad nära regional utveckling i en ny organisation.
 Att vara en del av kultursamverkansmodellen förutsätter att man levererar
kulturplaner.
 Kultursamverkansmodellen ÄR den regionala nivån som ansvarar för
kulturplanen och för långsiktiga, strategiska och övergripande
kulturutvecklingsfrågor. Detta hör ihop med regional utveckling, varför
den regionala kulturen bör placeras organisatoriskt inom/nära denna
avdelning. Kulturplanen motsvarar regionens andra övergripande planer
och program, exempelvis tillväxtprogram, internationell strategi,
jämställdhetsplan, miljöprogram, och bör därför hanteras i eller nära
samma enhet för så god samverkan som möjligt åt båda håll. Det vill säga
också för att kunna ta tillvara kulturens möjligheter som en horisontell
aspekt i alla regionens planer och program.
 Länsbiblioteket och Film på Gotland (FpG) är regionala länsinstitutioner
med statlig finansiering via kulturrådet men organiseras idag, till skillnad
från övriga regionala kulturinstitutioner, internt inom kulturavdelningen
samt biblioteksavdelningen. FpG hamnar i det nya organisationsförslaget
mera på samma nivå som de andra regionala länsinstitutionerna och det
finns fördelar med att FpG organiseras närmare Gotlands filmfond och
dess samverkan med Filmregion Stockholm Mälardalen för att kunna
växla upp filmfrågorna på Gotland.
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Kultursamverkansmodellen kräver 100 % tjänst. Se bilaga 1. Skulle
politiken vilja ha uppföljning utöver den som görs nationellt krävs också
delar av en kvalitetssamordnartjänst. En sådan tjänst fanns på KFF fram
till hösten 2016 då den sparades bort. Den bekostades och nyttjades till ca
50 % av kultursamverkansmodellen, framförallt till ekonomiska analyser
och underlag, samt administration av kulturdatabasen för kvantitativ
uppföljning.
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Bilaga 1
Arbetsbeskrivning Regional kulturstrateg:






Ansvar för hantering av Region Gotlands fem största
kulturinstitutioner som har ett regionalt uppdrag inom
kultursamverkansmodellen. Det regionala uppdraget motsvarar i större
regioner landstingsnivån. Ansvar för att institutionen sköter det regionala
uppdraget enligt Kulturrådets direktiv. Kulturrådets ”förlängda arm”. De
regionala kulturinstitutionerna är Gotlands Museum, GotlandsMusiken,
Länsteatern på Gotland, Gotlands Länsbibliotek och Film på Gotland.
1. Hantering av de 22,6 mnkr i statliga medel och de ca 19,4 mnkr i
regionala medel som årligen utgör kultursamverkansmodellens
verksamhetsbudget. Ansvar för underlag till politik vad gäller
förslag till prioriteringar, eventuell omfördelning med mera.
2. Årshjulet för institutionerna, ansökan, underlag för beslut om
verksamhetsmedel, dialog, uppföljning, utvärdering.
3. Ansvar för den nationella kvantitativa och kvalitativa uppföljning
av all verksamhet inom kultursamverkansmodellen på Gotland,
vilken görs årligen. Det som följs upp är att Region Gotland
verkar i enlighet med de nationella kulturpolitiska målen samt att
de horisontella perspektiven utvecklas i kulturverksamheten.
Dessa är: jämställdhet, HBTQ, barn och unga, tillgänglighet,
interkulturell verksamhet och internationalisering.
4. Ansvar för redovisning av övriga specialstudier och
genomlysningar i kulturverksamheten som sker på Kulturrådets
initiativ och varierar från år till år. År 2016 handlade det om
tillgänglighet och anpassning till personer med
funktionsnedsättningar vad gäller publika lokaler, att web-sidor är
tillgängliggjorda och att information till brukare vad gäller
evenemang finns tydligt beskrivet.
5. Scenkonstens villkorade medel – årlig avstämning att medlen
används enligt Kulturrådets direktiv.
Region Gotlands representant i nationella nätverk som
Kultursamverkansnätverket i regi av Myndigheten för kulturanalys, samt
Samverkansnätverket i regi av Kulturrådet.
Back up för förvaltningsdirektör, tillika regional kulturchef, vad gäller
nätverksmöten med SKL (Sveriges Kommuner och Landsting).
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Hantering av nationell statistik för den regionala kulturen via
www.kulturdatabasen.se. Iordningställande av basen inför ansökan och
kvantitativ redovisning vad gäller information till användare,
användarkonton, organisationer, verksamhetsområden.
Leder det regionala forumet för kulturutveckling (RFKU) bestående av sju
regionala kulturkonsulenter, en primärkommunal kulturutvecklare och tre
sakkunniga. Via nätverket utbyter deltagare information utifrån alla olika
konstområdesperspektiv, behandlar verksamhetsspecifika frågor,
diskuterar upplägg och strategier kring som är på gång nationellt inom
kultursamverkansmodellen, utbyter information om utlysningar och
projektidéer samt trendspanar. Nätverkets konsulenter är motorn som
samordnar och driver utveckling per konstområde. Bland annat hålls
nätverksmöten för varje konstart, kompetensutveckling för verksamma,
omvärldsbevakning, projektansökningar och rådgivning gentemot
civilsamhälle (kulturföreningar) och fria professionella kulturskapare.
Leder en referensgrupp för fria professionella kulturskapare med 9
medlemmar som används för dialog och synpunkter. Gruppen träffas 2
gånger per år.
Ett par gånger om året genomförs (i samverkan med primärkommunala
kulturavdelningen) externa möten, exempelvis Rum för kultur med tema
EU-ansökningar (motsvarande näringslivsfrukost).
Genomför (i samverkan med primärkommunala kulturavdelningen)
inspirationsdagar med externa föreläsare som Kulturting, oftast 1 gång per
år.
Ansvar för att i bred samverkan både internt och externt ta fram en
regional kulturplan i enlighet med Kulturrådets direktiv, det vill säga i
samråd med civilsamhälle och fria professionella kulturskapare, samt i
dialog med aktörer i modellen samt tjänstepersoner och politiker. En
process på runt 2 år totalt per gång. Senaste processen innehöll 20-talet
större möten med externa aktörer, bland annat inom områdena utbildning,
folkbildning, film, bio, foto, spelutveckling, konst, konsthantverk, design,
form, hemslöjd, litteratur, bibliotek, museiverksamhet, kulturarv,
kulturmiljö, scenkonst, kulturella och kreativa näringar och fria
professionella kulturskapare. Region Gotland är nu inne på sin tredje
kulturplan (2017-2020).
Ansvar för kommunikationsåtgärder för kulturplanen. Bland annat
produktion av populärversion av kulturplanen plus en animerad kortfilm
som tillgängliggör regionens strategier för utveckling av kulturområdet.

12
(15)

Kultur- och fritidsförvaltningen
Region Gotland



Ansvar för måluppfyllelse och aktiviteter enligt kulturplanen. Projektleda
processer och driva genomförandet framåt. I nuläget tolv aktiviteter som
ska genomföras inom perioden.
 Aktivitet 1: Region Gotland arbetar efter CEMR-deklarationen
och driver ett aktivt ställningstagande för jämställdhet och för att
främja att jämställdhet uppnås i praktiken. Inom perioden ska
Region Gotland uppmana bidragsmottagande organisationer att
anordna och medverka i utbildningar i jämställdhet.
 Aktivitet 2: Region Gotland ska efterstäva en jämn fördelning av
kulturstöd, samt årligen erbjuda bidragsmottagare
utbildningstillfällen i jämställdhetsarbete.
 Aktivitet 3: En kulturgaranti genomförs i olika etapper under
perioden.
 Aktivitet 4: Region Gotland initierar ett samarbete med andra
aktörer för att ta fram en informationskampanj riktad till
målgruppen unga vuxna som samlar utbudet av ungdoms- och
studentrabatter till kulturarrangemang.
 Aktivitet 5: Region Gotland påbörjar under planperioden ett
internt arbete över förvaltningsgränser för att underlätta resandet
med kollektivtrafik.
 Aktivitet 6: Region Gotland ska under den tid kulturplanen gäller
utarbeta en plattform i tidningsmedia och/eller digitalt, i syfte att
förbättra marknadsföringen av kulturarrangemang.
 Aktivitet 7: Region Gotland ska 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.
 Aktivitet 8: Region Gotland ska under perioden göra en
kartläggning av kulturen på Gotland. Kartläggningen ska bland
annat beskriva kulturens infrastruktur och grundläggande
förutsättningar.
 Aktivitet 9: Region Gotland ska under perioden påbörja arbetet
med att ta fram en långsiktig strategi för att genom extern
finansiering få till stånd arenor för scenkonst och andra konstarter
på ön. Strategin ska innefatta inventering av behov, en beskrivning
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av involverade aktörer, kartläggning av tidigare förslag samt
förslag på tänkbara metoder och modeller för extern finansiering.
I strategin ska också ingå att göra en inventering av befintliga
mötesplatser och arenor för scenkonst och andra konstarter på
ön, för att samordna och synliggöra dessa möjligheter för aktörer
inom scenkonst och andra konstarter.
 Aktivitet 10: De regionala kulturinstitutionerna ska ersätta
medverkande fria professionella kulturskapare enligt gällande avtal
och arvodesrekommendationer, exempelvis MU-avtalet och
KLYS-organisationernas arvodesrekommendationer. Detta ska till
fullo vara genomfört 2020.
 Aktivitet 11: Att arrangera utbildningar i arrangörs- och
producentskap i syfte att höja kompetensen hos arrangörer.
 Aktivitet 12: Region Gotland ska göra en kartläggning av kulturella
och kreativa näringar på Gotland.













Kultur- och fritidsförvaltningens representant i Region Gotlands
internationella nätverk.
Bistår näringslivsenheten med kulturkompetens vid 1:1medelsansökningar från kulturaktörer.
Administratör av regionens Facebook-konto Forum för kulturutveckling
Gotland.
Storregionfrågan (tog mycket tid under 2016). Bland annat kontakter med
Stockholms läns landsting för större samverkan inför framtida eventuell
storregionbildning.
Behjälplig med kulturperspektiv vad gäller varumärkesarbete och
besöksnäring.
Barnkulturfolderproduktion tillsammans med Länsstyrelsen och
Turistbyrån/Inspiration Gotland.
Remissvar, exempelvis regeringens betänkande om kulturskolans framtid.
Bistå organisationer som söker externa kulturstöd med råd kring
projektansökningar.
Bistå den primärkommunala kulturavdelningen med råd och stöd vad
gäller strategiska frågor.
Bistå media vid frågor som rör regional kultur. En pedagogisk uppgift. ;)
Bistå Kulturrådet i bedömning av de utvecklingsbidrag som söks från
Gotland.
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Behjälplig med regionalt och strategiskt kulturperspektiv vad gäller
regionens övergripande planer och program, exempelvis tillväxtprogram
och Hållbara Gotland.
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Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 2017-02-02

Ärende 3, bilaga material RS

Regionstyrelsen

Remissunderlag för ”Framtida kultur- och fritidsverksamhet i
Region Gotland”
Förslag till beslut



Regionstyrelsen beslutar att uppdra åt regiondirektören att arbeta vidare
med inriktningen om en nedläggning av kultur- och fritidsnämnden och
kultur- och fritidsförvaltningen i enlighet med förslaget i utredningen
”Framtida kultur- och fritidsverksamhet i Region Gotland”.



Regionstyrelsen remitterar utredningsunderlaget, ”Framtida kultur- och
fritidsverksamhet i Region Gotland”, i den delen som avser
organisationsförändringen till samtliga nämnder, varav tekniska nämnden,
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, barn- och utbildningsnämnden,
miljö- och hälsoskyddsnämnden och kultur- och fritidsnämnden, förutom
regionstyrelsen, bedöms vara direkt berörda av ärendet.
Utredningsmaterialet remitteras även till följande externa intressenter:
Gotlands Idrottsförbund, Gotlands Museum, Gotlandsmusiken,
Länsteatern, Gotlands Hembygdsförbund, Gotlands Bygdegårdsdistrikt,
KRO Gotland, Författarförbundet, Musikerförbundet och Gotlands
Bildningsförbund. Remissperioden är 2 februari till 31 mars 2017. I
utskicket skall tydligt framgå att remissförfarandet enbart avser
förändringar gällande själva organisationen.



Kultur- och fritidsnämnden uppmanas redogöra för ett förslag till övriga
besparingar upp till 15 miljoner som kan hanteras i samband med
kommande beslut enligt redovisad tidplan. RSF skall vid behov bistå
nämnden.



Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma med slutsatser
utifrån remiss samt förslag till ny organisation.



Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att särskilt utreda förslagets
konsekvenser för förvaltningens egen verksamhet samt se över alternativ
kring kommande förvaltningsintern organisation.

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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Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att under remisstiden utveckla
och fördjupa beskrivningen av olika alternativ till den framtida politiska
styrningen, för i första hand den verksamhet som placeras under
regionstyrelsen, för att skapa bra förutsätningar för den framtida
verksamheten. Uppdraget ska förankras med Arvodeskommittén som skall
få möjlighet att bereda ett förslag till beslut.

Ärendebeskrivning

I samband med budgetberedningen i maj 2016 konstaterades omfattande
besparingsbehov inom Region Gotland (170 miljoner kronor under tre år).
Regionens stora underskott oroar på både kort och lång sikt. Mot bakgrund av
detta skrev Region Gotlands krisgrupp om kultur och fritidsnämndens
verksamhet:
”Kultur- och fritidsverksamheten är, med undantag för ett bibliotek, en frivillig verksamhet.
Gotland har av tradition en bred och välutvecklad kultur- och fritidsservice. I den
ekonomiska situation som råder måste icke obligatoriska verksamheter ifrågasättas.
I slutrapporten från krisgruppsarbetet föreslogs en besparing inom kultur- och
fritidsverksamheten på 20 miljoner kronor år 2017–2019 och därefter
ytterligare 20 miljoner år 2020 – 2021. I rapporten konstaterades då att ett
sådant sparbeting är ”mycket omfattande med hänsyn till verksamhetens omsättning och
förutsätter en omorientering av hela Region Gotlands kultur och fritidpolitik”.
I det uppdrag som regionfullmäktige slutligen beslutade om blev sparbetinget
inte fullt så omfattande, men den beslutade besparingen kräver stora
förändringar av Region Gotlands kultur- och fritidsverksamhet. Följande
uppdrag, med utgångspunkt i kultur- och fritidsförvaltningens nuvarande
uppdrag och utbud, blev beslutade:
”Regionstyrelsen får i uppdrag att utreda en alternativ och mer effektiv politiker- och
förvaltningsorganisation för kultur- och fritidsverksamheten i Region Gotland. I uppdraget
ingår en genomlysning av åtagande, förutsättningar för alternativa driftsformer, ökad
verksamhetssamordning över förvaltningsgränser samt möjliga organisationsförändringar”
”Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att till budgetavstämningen 2016 återkomma
med ett underlag för nämnden utbud och åtagande kopplat till serviceutredningen”.
”Tillsammans ska uppdragen redovisa förutsättningarna till en kostnadsbesparing relativ
2016 års budget på 15 miljoner kronor under perioden 2017-2019”.
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Uppdraget till ledningskontoret
”Ledningskontoret ges i uppdrag att utreda en mer effektiv och samtidigt kostnadsbesparande
politiker- och förvaltningsorganisation för kultur- och fritidsverksamheten, som så långt
möjligt bevarar de värden som fastslagits i Region Gotland.
Uppdraget innebär att pröva möjligheten att samordna verksamheten med andra nämnders
åtaganden. Uppdraget innebär också att pröva alternativa driftsformer.
Arbetet ska ske i nära samverkan med kultur och fritidsnämnden och utgå från nämndens
besparingsförslag som kan innebära såväl utbudsminskning som nivåsänkning av standard
på verksamheten.
Uppdraget är en del av det totala uppdraget att spara 170 miljoner kronor 2017 – 2019.
Uppdraget ska bedrivas i projektform och bl.a. belysa aspekterna brukare/medborgare,
ekonomi, samarbetspartners/intressenter. Uppdraget ska också belysa konsekvenser på kort
och lång sikt. Intryck från hur andra kommuner bedriver kultur- och fritidsverksamhet ska
tas med.”
Efter beslut av regiondirektören bestämdes att utredningen inte skulle bedrivas
i projektform, utan som en ensamutredning. Utredningsarbetet är nu slutfört
och en rapport med analys såväl som förslag på förändringar finns
sammanställd. Rekommendationen är att kultur- och fritidsnämnden liksom
kultur- och fritidsförvaltningen läggs ner och att dess verksamheter överförs till
andra nämnder enligt utredningens förslag. Den föreslagna tidplanen är att det
ska ske vid halvårsskiftet 2017.
Utredningen kommer att gå ut på bred remiss för att säkerställa konsekvenser
och möjligheter för respektive nämnd inom Region Gotland, såväl som
konsekvenser i en helhet. Regionstyrelsen och dess förvaltning får här dubbla
roller genom ansvaret att både facilitera remissförfarandet inom andra
nämnder och genomföra den egna remissprocessen.
Remissfrågor till nämnderna är:
1) Hur påverkar den föreslagna organisationsförändringen nämndens
verksamhet, såsom arbetsprocesser, ekonomi osv?
2) Hur ser nämnden på det redovisade alternativet till politisk styrning ?
3) Hur bedömer nämnden den föreslagna tidplanen?
4) Hur avser nämnden att planera för och sedan ta emot de nya uppgifterna
enligt förslaget?
5) Övriga inspel och synpunkter
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Remissfrågor till externa aktörer är:
1. Hur skulle den förslagna organiseringen möta de behov som er
organisation och verksamhet har?
2. Vilka förväntningar finns på en ny sådan organisering och samverkan?
Efter inhämtande av remissvar och beredning av dessa färdigställer
regionstyrelseförvaltningen ett slutligt förslag till beslut och genomförande av
det samma, vilket behandlas på regionstyrelsens sammanträde 30 maj 2017 för
senare beslut i regionfullmäktige 19 juni 2017.
I remissförfarandet står tjänstepersoner från regionstyrelseförvaltningen till
förfogande för att stötta i analys- och bedömningsarbetet, inklusive ansvarig
utredare, och det rekommenderas att involvera dessa personer. Remissperioden
föreslås bli mellan 2 februari och 31 mars 2017. Då har samtliga nämnder
möjlighet att behandla remissen vid 1-2 ordinarie nämndsammanträden.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det är av stor vikt för det slutgiltiga
beslutet för kultur- och fritidsverksamheten inom Region Gotland, och den
fortsatta processen därefter, att utredningens slutsatser och förslag om
tillvägagångssätt bedöms och kvalitetssäkras i Region Gotlands nämnder.
Det är önskvärt att beredning görs såväl i relation till nämndernas egen
verksamhet, som med hänsyn till en helhet för att undvika att det fattas
suboptimerande förändringsbeslut. Beredningen görs utifrån relevanta faktorer,
vilka kan variera mellan nämnderna, och exempel på faktorer är olika
konsekvenser organisatoriskt, praktiskt och ekonomiskt.
Bedömningen är även att detta remissförfarande för med sig att arbetet i den
fortsatta processen, oavsett beslut, förs en bit på vägen genom ökad förståelse
och förankring.
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Beslutsunderlag

Remissunderlaget, d v s utredningsrapporten för ”Framtida kultur- och
fritidsverksamhet i Region Gotland”, bifogas.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till
Regionstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Byggnadsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Social- och omsorgsnämnden
Tekniska nämnden
Gotlands Idrottsförbund
Gotlands Museum
Gotlandsmusiken
Länsteatern
Gotlands Hembygdsförbund
Gotlands Bygdegårdsdistrikt
KRO Gotland
Författarförbundet
Musikerförbundet
Gotlands Bildningsförbund
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1
Utredningsuppdrag:
Framtida kultur och fritidsverksamhet i Region
Gotland.
1.1

Bakgrund

I samband med budgetberedningen i maj 2016 konstaterades omfattande besparingsbehov
inom Region Gotland (170 miljoner kronor under tre år). Regionens stora underskott oroar på
både kort och lång sikt. Mot bakgrund av detta skriver Region Gotlands krisgrupp om kultur
och fritidsnämndens verksamhet:
”Kultur- och fritidsverksamheten är, med undantag för ett bibliotek, en frivillig verksamhet. Gotland har av
tradition en bred och välutvecklad kultur- och fritidsservice. I den ekonomiska situation som råder måste icke
obligatoriska verksamheter ifrågasättas.
I slutrapporten från krisgruppsarbetet föreslogs en besparing inom kultur och
fritidsverksamheten på 20 miljoner kronor år 2017 – 2019 och därefter ytterligare 20 miljoner år
2020 – 2021. I rapporten konstaterades då att ett sådant sparbeting är ”mycket omfattande med
hänsyn till verksamhetens omsättning och förutsätter en omorientering av hela Region Gotlands kultur och
fritidpolitik”.
I det uppdrag som regionfullmäktige slutligen beslutade om blev sparbetinget inte fullt så
omfattande. Den beslutade besparingen kräver stora förändringar av Region Gotlands kulturoch fritidsverksamhet. Följande uppdrag blev beslutade:
a) ”Regionstyrelsen får i uppdrag att utreda en alternativ och mer effektiv politiker- och förvaltningsorganisation för
kultur- och fritidsverksamheten i Region Gotland. I uppdraget ingår en genomlysning av åtagande,
förutsättningar för alternativa driftsformer, ökad verksamhetssamordning över förvaltningsgränser samt möjliga
organisationsförändringar”
b) ”Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att till budgetavstämningen 2016 återkomma med ett underlag för
nämnden utbud och åtagande kopplat till serviceutredningen”.
c) ”Tillsammans ska uppdragen redovisa förutsättningarna till en kostnadsbesparing relativ 2016 års budget på 15
miljoner kronor under perioden 2017-2019”.

Samtidigt fick Regionstyrelsen ett uppdrag att utreda effektivisering av hela Region Gotlands
nämndorganisation.
Utgångspunkten för denna utredning är kultur- och fritidsförvaltningens nuvarande uppdrag
och utbud.

1.2 Syfte
Skapa förutsättningar för en besparing på minst 15 miljoner kronor på verksamhet som idag
organiseras inom kultur- och fritidsnämnden.
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1.3 Uppdrag till ledningskontoret
”Ledningskontoret ges i uppdrag att utreda en mer effektiv och samtidigt kostnadsbesparande
politiker- och förvaltningsorganisation för kultur- och fritidsverksamheten, som så långt möjligt
bevarar de värden som fastslagits i Region Gotland.
Uppdraget innebär att pröva möjligheten att samordna verksamheten med andra nämnders
åtaganden. Uppdraget innebär också att pröva alternativa driftsformer.
Arbetet ska ske i nära samverkan med kultur och fritidsnämnden och utgå från nämndens
besparingsförslag som kan innebära såväl utbudsminskning som nivåsänkning av standard på
verksamheten.
Uppdraget är en del av det totala uppdraget att spara 170 miljoner kronor 2017 – 2019.
Uppdraget ska bedrivas i projektform och bl.a. belysa aspekterna brukare/medborgare,
ekonomi, samarbetspartners/intressenter. Uppdraget ska också belysa konsekvenser på kort och
lång sikt. Intryck från hur andra kommuner bedriver kultur- och fritidsverksamhet ska tas med.”

1.4 Tolkning av uppdraget
Efter beslut av regiondirektören skall utredningen inte bedrivas i projektform utan som
ensamutredning av Jan-Olof Henriksson.
Uppdraget till regionstyrelsen/ledningskontoret innebär att utredningen skall föreslå:
1. En mer effektiv och kostnadsbesparande tjänstemannaorganisation
2. En mer effektiv och kostnadsbesparande politikerorganisation
3. Alternativa organisationslösningar för verksamheterna vid nedläggning av förvaltningen
4. Alternativ organisationslösning för den politiska styrningen
Utredningen skall:
5. ske i samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen
6. samverka med kultur- och fritidsnämnden
7. utgå ifrån nämndens/förvaltningens besparingsförslag
a. Förslaget kan innebära utbudsminskning
b. Förslaget kan innebära standardsänkning
8. Samverka med berörda förvaltningar inom Region Gotland
9. Intervjua viktiga samarbetspartners/intressenter
10. belysa aspekten brukare/medborgare
11. belysa effekterna för samarbetspartners/intressenter
12. samla intryck från andra kommuner och landsting, men begränsat efter samråd med
regiondirektören.
13. belysa ekonomin och förslaget skall innebära en sänkning av kostnaderna med minst 15
mnkr i 2016 års prisläge senast vid utgången av 2019.
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1.5 Utredningens fasindelning
1.5.1 Fas 1: Kartläggning av KFF/KFN nuvarande organisation, uppdrag och utbud.
Definiera arbetsuppgifterna för KFF olika avdelningar.
Definiera kostnaderna för dessa uppgifter.
1.5.2 Fas 2: Benchmarking, kartlägga några kommuners och landstings/regioners sätt
att lösa motsvarande uppgifter.
Jag har i samråd med regiondirektör Peter Lindvall minimerat denna benchmarking. Region
Gotland är unikt i landet med en kommun som också har ett regionalt kulturansvar. Jag utgår
istället i första hand från tidigare utredningar av KFF verksamhet, verksamhetens egna
synpunkter och funderingar och söker därför optimala lösningar för att bibehålla och samordna
uppdragen med andra förvaltningar och regionledningen. Visst underlag från andra kommuner
finns i tidigare utredningar och hos de ansvariga avdelningscheferna.
En del kunskap har inhämtats via nätet på kommunernas hemsidor.
1.5.3 Fas 3: Analysera alternativa lösningar
Måste arbetsuppgifterna fortsatt lösas? Kan de begränsas?
Kan arbetsuppgifterna flyttas till annan organisation? I så fall hur och till vilken förvaltning?
Finns det olika alternativ?
Kan uppgifter överföras till organisationer utanför RG?
Krävs det politiska beslut i vissa ärenden? Vilka? Hur stor volym ärenden är det? Kan dessa i så
fall lösas av RS eller annan nämnd? Kan delegationen utökas till tjänstemännen?
1.5.4 Fas 4: Vilka besparingar kan uppnås?
Begränsning av uppdrag?
Politisk organisation.
Förvaltningsledning.
Uppgiftslösning
Konsekvensbeskrivning för brukare/medborgare, ekonomi,samarbetspartners/intressenter.
Konsekvenser på kort och lång sikt
1.5.5 Fas 5: Utarbetande av sammanfattande förslag till förändrad organisation.
Eventuella alternativa lösningar för olika uppdrag.
Uppnådd besparingseffekt.
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Bakgrund

2.1 Region Gotlands uppdrag
Region Gotlands huvudsakliga uppdrag är att erbjuda välfärd, service och tjänster av god
kvalitet till boende, besökare och näringsliv.
Region Gotland ansvarar också för utvecklingen av hela Gotland.
Ett riktmärke för allt arbete är region Gotlands vision och visionsmål:
Gotland är Östersjöregionens mest kreativa och magiska plats, präglad av närhet, hållbar tillväxt
och fylld av livslust.
Minst 65 000 invånare bor på Gotland
Gotlänningarnas välstånd tillhör de bästa i landet
Gotland är den naturliga mötesplatsen i Östersjöregionen
Gotlänningarna har bra hälsa och mår bäst i landet
Gotland är en världsledande öregion i miljö- och klimatfrågor

2.2 Det regionala utvecklingsuppdraget
Det regionala utvecklingsuppdraget innebär att leda arbetet med att utveckla Gotland i
samverkan med andra aktörer, att stärka varumärket för att understödja tillväxt, ökad
sysselsättning, ökad attraktionskraft och därmed stärkt välfärd.

2.3 Kultur- och fritidnämndens uppdrag
”Det goda samhället, välfärden och människors förutsättningar för att skapa trygga och bra liv
bygger på många faktorer varav en fundamental del är kulturen (skriften Kulturkonsulenter,
Region Gotland).
”En god upplevelse av fritidsutbudet stärker regionens attraktivitet och varumärke”, lockar fler
till ön och bidrar till regionens utveckling och tillväxt, påverkar livsstil och levnadsvanor och
därmed folkhälsan. (fritidspolitiska programmet).
Region Gotland/KFN ansvarar för:
• att främja alla människors möjligheter att möta kultur i tätort och på landsbygden
• att möjliggöra, särskilt för barn och ungdomar, att möta den professionella kulturens
olika uttrycksformer hos såväl institutioner som fria utövare.
• att vara ett stöd för kulturaktörer bland annat gällande nätverk och extern finansiering
• att fördela lokala bidrag till kulturen
• öppen ungdomsverksamhet för att möjliggöra för ungdomar (13 – 19 år) att få en trygg
och meningsfull fritid. Genom sin verksamhet bidrar man till att ungdomar förbereds
för vidare steg i livet, till en positiv livsstil och ett gott livsmönster.
• att ta tillvara på människors önskemål och engagemang inom fritidsverksamheten och
skapa möjlighet till rekreation och idrott, med särskilt fokus på barn och unga.
• att tillhandahålla lokaler och anläggningar (Arenahall, ishallar, idrottsanläggningar,
badhus). Ansvaret innebär skötsel av anläggningar liksom bokning och uthyrning.
• att erbjuda mobila anläggningar för uthyrning av bland annat stolar, bord, tält, duschoch WC vagnar.
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Region Gotlands bad- och simverksamhet
att fördela kontantstöd till idrott, friluftsliv, idéburna föreningar
att fördela drifts och investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar
att erbjuda rådgivning/dialog
att medverka till att stora evenemang förläggs till Gotland genom att erbjuda
infrastruktur (se ovan) och organisationsstöd.

2.4 Kultur- och fritidsnämndens styrkort
Verksamhetsidé
Kultur- och fritidsnämnden arbetar för att stärka alla människor och människors livskvalitet,
utveckla samhället och fördjupa demokratin genom att inspirera till möjliga upplevelser, möten,
meningsfull fritid inom kultur- och fritidsområdet.
Strategier


Vi prioriterar barn och ungdomar



Vi prioriterar egna initiativ för att främja människors inneboende kraft



Vi möjliggör delaktighet, samverkan och dialog



Vi arbetar för att hela Gotland skall utvecklas till en trygg och attraktiv ö präglad av
jämlikhet och jämställdhet



Vi främjar folkhälsa



Vi främjar bildning och informellt lärande
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3. Utredarens sammanfattande förslag i januari
2017.
3.1 Allmänt
Förvaltningen har en nettobudget för 2016 på 144,6 mnkr, i det ingår ett sparbeting 2016 på 1,4
mnkr. Intäkterna är ca 40 mnkr. Antalet tjänster är ca 116 och antalet anställda uppgår till ca
131

Förvaltningens budget 2016 i sammanfattning
•
•

•
•
•
•
Totalt

Nämnd, ledning och gemensamt
Kulturverksamhet, regional
16,5
• Gotlands museum
13,2
• Gotlandsmusiken
8,6
• Länsteatern
0,2
• Danskonsulent
0,8
• Film på Gotland
2,7
• Övrigt
Kulturverksamhet kommunal
Biblioteken
Fritidsverksamhet
Ungdomsverksamhet

7,4
19,4

(skuldsanering 0,7)
(+ staten 22,6)

12,2
30,4
58,3
16,8
144,6

Uppdraget är att minska kostnaderna med minst 15 mnkr 2017-2019, utgående ifrån budget
2016. Budgettillskott 2017 för integrationsstöd för ungdomsverksamheten på 950 000:-,
komplicerar uppdraget.
Nämnden/förvaltningen har fått uppdrag att hitta besparingar med 3 mnkr 2017, 5 mnkr 2018
och slutligen 7 mnkr 2019, totalt 15 mnkr. Nämnden har hösten 2016 fattat beslut om
förändringar inför 2017 som minskar uppdraget på sikt med ca 4,0 mnkr. Av dessa 4,0 mnkr är
0,4 tagna på ungdomsuppdraget som alltså är förstärkt till 2017 med 0,95. Dessa är inarbetade i
utredningens samlade förslag. Inga beslut om framtida besparingar från 2018 ff är ännu tagna i
nämnden. Med det framtvingade beslutet om nedläggning av Romabadet har man redan klarat
1,3 mnkr av resterande 3,5 mnkr av 2017 års besparing.
Min egen uppfattning är att det finns stor risk att man utarmar flera uppdrag och den egentliga
verksamheten om man inte tar ett större grepp direkt.
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3.2 Utgångspunkt för utredningen
Ledningskontoret, numera regionstyrelseförvaltningen (RSF) har fått i uppdrag att finna
alternativa lösningar för att kunna spara minst 15 mnkr. Tolkningen är att totala nettokostnaden
för 2020 skall vara minst 15 mnkr lägre i 2016 års prisläge. Dvs besparingarna skall definieras i
2016 års kostnadsläge, med precisering när besparingen ger verkan. Besparingen motsvarar
drygt 15 % av nettobudgeten 102,2 mnkr (exkl Regionala uppdraget), möjligen en ännu större
del. Det är inte möjligt att minska ramen enbart genom hyvling i uppdragen, man tvingas också
att skära bort delar av verksamheten.
Kultur och idrott bör vara en del av Region Gotlands strategiska och långsiktiga
utvecklingsarbete. Kulturen och idrottsverksamheten har infallsvinklar på och betydelse för
många andra kommunala och icke-kommunala verksamheter: skola, turism, evenemang,
ungdomsverksamhet, näringsliv, hälsa och folkhälsa, utveckling, stadsplanering.
Kopplingen till näringsliv med utvecklingsarbete, stimulans av kreativa näringar inkl film,
besöksnäring och evenemang blir de mest tydliga vid en organisering på
regionstyrelseförvaltningen/regional utveckling.
Kultursamverkansmodellen bör enligt de flesta inblandade höjas till regional nivå.
Vidare anser man att kulturen bör hållas samlad i en organisation, gärna tillsammans med
biblioteksorganisationen.
Detta innebär att förvaltningen i så fall blir ännu mindre och detta talar för att förvaltningen bör
avvecklas. Den stora besparingspotentialen finns därför i en nedläggning av förvaltning och
nämnd. Den bör igångsättas snarast då dels förvaltningschefens förordnande går ut inom kort,
dels är två personer av fyra tjänstlediga för att pröva annan anställning. Dessa tjänster bör inte
återbesättas, utan istället avvecklas snarast. Nämnden beslutade i dec -16 att en av tjänsterna
inte skall återbesättas. Den andra befattningshavaren har nu sagt upp sig. Även förvaltningschefen anser att om förvaltningen läggs ned så skall processen göras så snabb som möjligt.
Vid överflyttningar av uppdragen till andra förvaltningar kommer naturligt en översyn att göras
som ytterligare kommer att på sikt minska kostnaderna genom naturlig avgång då delar av
uppdragen i samordning kommer att kunna lösas av färre personer. För att påskynda denna
process bör i samband med överflyttning av uppdraget också ett sparbeting läggas.
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3.3 Personer/funktioner som är intervjuade
Inom Region Gotland:
Presentation/diskussion på RSau
Presentation/diskussion på möte med ekonomiutskott inom KFN
Presentation av översiktligt förslag i KFN
Regionråd Meit Fohlin
Ordf i KFN, Filip Reinhag
Regiondirektören Peter Lindvall
Chefen för UAF, Anders Jolby
Chefen för TKF, Patric Ramberg
Chefen för SOF, Marica Gardell
Chefen för KFF, Maria Modig Avdcheferna Björn Ahlsén, Marie Flemström, Åsa Ingmansson,
strateg Catrine Wikström, Enhetschefer mfl, KFF, Patrik Vesterlund anläggningar, Anders
Holstensson, ungdom, Göran Skoghage, kvalitetssamordnare, ekonom Anne-Marie Karlsson
Chefen för Samhällsbyggnadsförvaltningen, Johan Åberg, enhetschef alkohol o livsmedel,
Anders Buskas
LK, Lotten von Heijne tidigare delaktig i utredning om KFF, regionjurist Patrik Pettersson.
Försörjningschef Per-Eric Edlund,
SF, förvaltningschef Karolina Samuelsson, Ronny Larsson, logistikchef
Externt
Chefen för Länsteatern, Thomas Sundström
Chefen för Gotlands Museum, Lars Sjösvärd
Chefen för Gotlandsmusiken, Dag Franzén
Gotlands Idrottsförbund, ordf Mats Ladebäck och Bo Ronsten.
Gotlands hembygdsdistrikt, Kulturarvskonsulent Annika Adolfsson, ordf Rune Melin, vice ordf
Kjellåke Nordström.
Gotlands bygdegårdsdistrikt, ordf Åke Ekström och styrelsen.
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3.4 Förvaltningens nuvarande organisation

Nämnd
Förvaltningschef
aKultursamverkansmodellen

öFritidsavd

Föreningsservice

Administration

Biblioteksavd

Utvavd

Kultur &
ungdomsavd
Kulturavd
Film på G

Enhetschef Enhetschef Enhetschef Enhetschef Enhetschef Enhetschef
Bad Anläggningar Almedalsbibl landsbygden ungdom ungdom
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3.5 Konkreta förslag till organisation och ekonomisk effekt
1. Kultur- och fritidsnämnden, verksamhet 113, läggs ned 30/6 2017. Årlig besparing
från 2018; 613 000.
2. Kultur- och fritidsförvaltningen läggs ned 30/6 2017. Ledning, verksamhet 301, Årlig
besparing från 2018; 1 171 000
3. Admavd avvecklas, verksamhet 302-306. Årlig besparing från 2018 3 198 000 Skr.
4. Avdelningschefstjänsterna för fritidsavdelningen, ansvar 1603 (-733),
biblioteksavdelningen, ansvar 1610, (-680) och Kultur- och ungdomsavdelningen,
ansvar 1613 och 1620, (-650) liksom tjänsten som regional kulturstrateg, verksamhet
319, (-612), avvecklas, Årlig besparing från 2018: 2 887 000.
5. Besparingar enligt nämndsbeslut nov-16, BAC, konstskolan, ökad intäkt bad, årlig besp
450 000.
6. Budget- och skuldrådgivningen, verksamhet 2941, flyttas till regionstyrelseförvaltningen.
Idag utförs den av SF/RSF på uppdrag av KFF.
7. Myndighetsutövningen avseende tillstånd enligt lotterilagen, dvs lotteritillstånd, flyttas
till Samhällsbyggnadsförvaltningen alternativt Regionstyrelseförvaltningen.
8. Fritidsavdelningen, ansvar 1605-1607, 1627, 1628, (utom bidragsdelarna, handläggare
bidrag, ansvar 1604,verksamhet 366, stöd till fritidsverksamhet, ansvar 1628, verksamhet
366, stöd till fritidsverksamhet), flyttas till Teknikförvaltningen.
a. Badverksamheten reduceras med avveckling av Romabadet, ansvar 1606,
verksamhet 3626, i enlighet med KFN beslut, Årlig besparing från 2017;
1 300 000 Skr.
b. Regionägda anl drift, beslut i KFN, 50 000.
c. Regionägda anläggningar ges ett sammanlagt sparbeting på 2 800 000, infriat
före 2019 års utgång.
d. Stöd till fritidsverksamhet, verksamhet 366, sammanlagt 15,3+0,6, flyttas till
regionstyrelseförvaltningen. Verksamheten föreslås minskas med 1 000 000,
varav bidrag till studieförbund 100 000 enligt KFN beslut.
9. Biblioteksavdelningen, ansvar 1610, avvecklas och verksamheten bildar tillsammans
med kulturavdelningen och det regionala kulturuppdraget en ny avdelning inom
regionstyrelseförvaltningen, alternativt inryms i avdelningen Regional utveckling.
a. Besparingar enligt beslut i KFN, bl a avvecklas patientbiblioteket på Visby
lasarett tillsammans med övriga besparingar ger det en årlig besparing på
891 000.
b. Biblioteksorganisationen ges ett sparbeting att nå före 2019 års utgång
på ytterligare 2 800 000.
10. Ungdomsavdelningen avvecklas och enheterna med enhetschefer, ansvar 1620-1623,
flyttas i sin helhet till Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, företrädesvis till
kulturpedagogiskt centrum alternativt under gymnasie- vuxenutbildningsavdelningen.
a. Besparing 2017, KFN beslut, 400 000+ avdchefstjänsten, 50%, 380 000/år.
b. Ytterligare besparing från 2019, 200 000. I uppdraget ingår att pröva
möjligheterna att idrottsrörelsen på de större orterna tar ett större ansvar för
ungdomsgårdarna, eller hitta andra arbetsformer för att möta besparingen.
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11. Kulturavdelningen avvecklas och verksamheten, ansvar 1613-1617, flyttas till
Regionstyrelseförvaltningen och bildar tillsammans med regionala
kultursamverkansmodellen och biblioteksverksamheten en ny avdelning, alternativt
inryms i avdelningen Regional utveckling. Avdchefstjänsten, 50%; 379 000 avvecklas.
a. Tillkommande kostnad en Kultur/bibliotekschef ca 830 000, 1-2
mellanchefer/handläggare, ca 1 300 000, kultur- och fritidsutskott ca 100 000; en
fritidskonsulent ca 500 000+2 730 000.
b. Medel för att åstadkomma besparingar längre fram, + 1 500 000, 2017-2019.
12. Årsvis besparing: 2017; 4,1 mnkr, 2018 och 2019; 9,2 mnkr, från 2020; 15,0 mnkr.
13. Total besparing netto vid 2020 års start; 15 030 000.
14. För politisk ledning av kulturen ses fyra alternativ:
a. ett kultur- och fritidsutskott inrättas ur regionstyrelsen som bereder kultur- och
fritidsärenden och har delegation på beslut av mindre dignitet.
b. en kultur- och fritidsberedning inrättas under regionstyrelsen som bereder
samtliga ärenden inför beslut i RS
c. regionstyrelsen behandlar alla ärenden själv
d. ett kultur- och fritidsberedning skapas under regionfullmäktige.

Sammanfattande besparingar 2017
Ca 4,1 mnkr. Direkta besparingar, ej återbesättning 2 tj adm, KFN-beslut.

Sammanfattande besparingar 2018
Ytterligare ca 5,1 mnkr, avdchefer, strateg, 2 tj adm. Minskning stöd till föreningar mm. Beting
samordningseffekt bidragshantering. Återbesättning ledning ny organisation.

Sammanfattande besparingar 2020 ff
Ytterligare ca 5,8 mnkr, beting samordningseffekt omprioriteringar, region-,föreningsägda
idrottsanläggningar, ungdomsverksamhet. Fortsatt neddragning bibliotek.
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Nämndens hittillsvarande beslut med påverkan från 2018
•
•
•
•
•
•

Biblioteken
Studief, BAC, konstskolan, badavg
Romabadet
Drift egna anläggningar
Ungdomsgårdar
Administration

Summa
Återstår att spara

-0,892
-0,550
-1,300
-0,050
-0,400
-0,900

-4,092
10,9 mnkr

Nämnden har därefter inte fattat några konkreta beslut om fortsatta besparingar, utredning
pågår. Följande uppdrag om besparingar har givits till förvaltningen:
Fritidsavdelningen:
Biblioteksavdelningen
Kulturavdelningen
Ungdomsavdelningen

Summa

förslag på besparingar på
förslag på besparingar på
förslag på besparingar på
förslag på besparingar på

5,8 mnkr (bidrag, taxor, anläggningar)
3,0 mnkr
3.2 mnkr
1,7 mnkr

13,7 mnr

Utredarens förslag
Nämndens hittillsvarande beslut
Ledning och nämnd
Resterande del av administrationen
Avdcheferna, strategen
Åter/nyanställning, politisk styrning

+

Återstår att spara

6,7 mnkr

Summa hittills+förvaltning, ny org
•
•
•
•

Biblioteksorganisationen
Bidragsverksamheten
Idrottsanläggningar
Ungdomsverksamheten

Summa

4,092
1,784
2,274
2,887
2,730

- 8,3 mnkr
-2,8 mnkr
-0,9 mnkr
-2,8 mnkr
-0,2 mnkr

-6,7 mnkr

Besparingarna är att betrakta som preliminära och KFN har fortsatt uppdrag att under våren ta
fram de sparbeting som skall läggas till nämnderna som övertar verksamheterna. Sparbetingen
kan därför bli annorlunda än utredarens förslag.

Sammanfattande förslag till besparingar vid utgången av 2019 (ca)
•
•
•
•
•
•
•
•

Förvaltningens avveckling
Tillkommande kostnader
Regionägda idrottsanläggningar
Biblioteksorganisationen
Ungdomsavdelningen
Stöd till föreningslivet
BAC, konstskolan
SUMMA

- 7,9 mnkr
+ 2,7 mnkr
- 4,1 mnkr
- 3,7 mnkr
- 0,6 mkr
- 1,0 mnkr
- 0,4 mnkr
- 15,0 mnkr
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Besparingar mm inom KFF/KFN verksamhet 2017-2019.
Avser inte årlig ny besparing, ack i fh till 2016

Besparing
KFF/KFN budget 2016
Förstärkningar till nämnden fr 2017
Ungdomsverksamhet
Justerad budget 2016 som utgpkt
1 Nämnden läggs ned 06-30
2 Förvaltningen läggs ned 06-30
ledning
3 Adm avd
4 Avdcheferna kultur,fritid,bibl,strateg
5 BAC, konstsk, badavg
KFN
6 Romabadet försvinner
KFN
7 Regionägda idrotts anl
KFN
8 Regionägda idrotts anl
beting
9 Föreningsstöd gemensamt
10 Biblitoteksorganisationen
KFN, beting
11 Ungdomsavd
KFN, beting

Summa

950000 950000
950000
950000
145550000 145550000 145550000 145550000
-306000
-585000
-493000
-450000
-1300000
-50000

-613000
-1171000
-3198000
-2886635
-450000
-1300000
-50000

-613000
-1171000
-3198000
-2886635
-450000
-1300000
-50000

-100000
-691000
-400000

-1000000
-891000
-400000

-1000000
-891000
-400000

-613000
-1171000
-3198000
-2886635
-450000
-1300000
-50000
-2800000
-1000000
-3691000
-600000

-4375000 -11959635 -11959635 -17759635

Kultur/fritidsutskott/beredning
Kulturchef anställs
2 mellanchefer/handl
En fritidskonsulent tillkommer

Summa
Satsningar för att spara på sikt

2017
2018
2019 2020 ff
144600000 144600000 144600000 144600000

50000
250000

100000
830000
1300000
500000

100000
830000
1300000
500000

100000
830000
1300000
500000

-4075000 -9229635 -9229635 -15029635
Invest?

Angivet sparkrav ifh t 2016 justerad bg

1500000

1500000

1500000

-15029635
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3.7 SWOT-analys avseende föreslagen organisation (inte
besparingarna):

Styrkor










Tydliggör framförallt kulturverksamheten
Ger fritidsverksamheten en ingång till Region Gotland på regional nivå
Möjliggör bättre samordning av regional och primärkommunal kultur
Lyfter fram kulturen och idrotten som en viktig tillväxtfaktor
Kultur- och fritidsfrågorna lyfts till regionstyrelsens bord
Ungdomsverksamheten till BUN/GVF samlar ansvaret för barn- och ungdom från tidig
ålder och in i vuxenlivet
Drift av anläggningar samlas i en förvaltning TKF, hög samordningseffekt
Förslaget innebär en snabb omställning som tidigarelägger besparingar
Besparingarna drabbar kärnverksamheterna i mindre omfattning

Svagheter





Risk att samlad kompetens försvinner
Risk att kultur- och fritidsfrågorna marginaliseras
Risk att områdeskunniga politiker inte har en plattform för dessa specifika frågor
Risk att frågorna ”drunknar” då RS får fler frågor att hantera

Möjligheter







Kulturens och idrottens roll som tillväxtfaktor ökar
Samverkan med regional utveckling ökar
Rationaliseringsmöjligheterna ökar
Bättre samarbetsmöjligheter för ungdomssidan mot elevhälsan, kulturskolan och
folkhögskolan
Bättre samarbete med Arbetslivsenheten
Behåller mer resurser för kärnverksamheterna

Hot







Sämre service till berörda organisationer
Sämre kvalitet i arbetet
Enbart förvaltande organisationer
Enheterna ”försvinner” i större organisationer
Att fritidsledarnas uppdrag förändras till det sämre
Att ungdomsgårdarnas lokaler försämras

Hur möter vi svagheter och hot?
• Kultur- och fritidsutskott/beredning under RS, politiker från KFN, chefstjänstemän
och institutionschefer med i en beredning? Höjning av delegation till tjänstemän?
• Säkrar att uppdragen går över till ny förvaltning genom reglementen som skrivs om.
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3.8 Interna konsekvenser:
1. De administrativa tjänsterna inklusive kulturstrategen i staben och
förvaltningschefstjänsten samt avdelningschefstjänsterna avvecklas 2017-06-30.
Förvaltningschefens förordnande går ut våren 2017, Informatören och
verksamhetscontrollern är tjänstlediga 6 mån, från 1/9 resp 1/12 2016 för att pröva
andra jobb. Controllertjänsten är indragen enligt KFN beslut. Informatören har också
sagt upp sig nu. Detta talar för snabb avveckling. Tjänsterna återbesätts inte, FC
förordnande förlängs till 30/6 2017, med uppdrag att fullfölja nedläggning av
förvaltningen och säkerställa att uppgifter inte faller mellan stolarna och förs till rätt ny
organisation och att inledda projekt omhändertas på lämplig plats i ny organisation.
Räknar tv med kvarstående lönekostnader 2017 ut för stab, kulturstrateg och avdchefer.
2. En kultur- och biblioteksavdelning inrättas på Regionstyrelseförvaltningen med en
kulturchef. Alternativt placeras dessa delar under Regional utveckling. Under
kulturchefen inordnas den regionala kultursamverkansmodellen och de
primärkommunala kulturfrågorna samt biblioteksverksamheten. Här behövs medel för
anställning/omplacering av personal.
3. Ett kultur- och fritidsutskott eller en beredning bildas under Regionstyrelsen,
detta/denna hanterar även övergripande stödet till fritidsverksamheten inklusive
bidragsfrågorna. Ett utskott, inte en beredning, kan delegeras att fatta beslut i RS namn.
Alternativt inrättas en kulturberedning under fullmäktige. Delegationsnivåerna bör
övervägas att höjas för tjänstemännen i syfte att minska belastningen på RS.
4. Reglementen och delegationsordningar måste omformuleras till samtliga berörda
nämnder/förvaltningar.
5. Styrmodellen för det regionala kulturuppdraget måste anpassas till den nya
organisationen. Se separat utredning längre bak i denna utredning.
6. Besparingarna kan drabba stödet till idrottsanläggningar vilket innebär hårda
prioriteringar för att satsa på de viktigaste, mest utnyttjade regionägda anläggningarna.
Här behövs också nya medel för att skapa förutsättningar för besparingar längre fram.
7. Ytterligare besparingar kan sannolikt göras längre fram i tiden i de nya organisationerna,
bl a på vaktmästarsidan. Dessa reduceringar läggs som beting i de nya organisationerna,
och kan kanske verkställas med naturlig avgång. Kan begränsa påverkan på driftstödet.
8. En tydligare struktur för anläggningar skapas då en större del av driften av Region
Gotlands fastigheter och anläggningar samordnas under samma förvaltning. En del
insatser görs 2017-2019 för att på sikt klara sparbetingen.
9. Mer av myndighetsutövningen samlas på samma ställe. Alkoholtillstånd och
lotteritillstånd t ex kommer ev till samma avdelning. Dock kan det övervägas om
regionstyrelseförvaltningen skall hantera frågorna, då det formella beslutet om
alkoholtillstånd ligger på RS.
10. All bidragshantering samlas på ett ställe, regionstyrelseförvaltningen.
11. Alla anläggningar/lokaler driftas inom samma förvaltning, Teknikförvaltningen.
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3.9 Externa konsekvenser
1. Gotlands idrottsförbund ser förstås problem med att det blir neddragningar, men
stödjer förslaget att minska administrationen så mycket som möjligt till förmån för att
kunna behålla så mycket verksamhet som möjligt. Man vill delta i en förändring av
dagens system med bidrag till föreningsägda idrottsanläggningar, där man anser att
systemet med avtal gör det orättvist. Man är också beredd att diskutera samarbeten
kring eventuella övertaganden av idrottsanläggningar och stöd till ungdomsgårdar. GIF
vill också mer aktivt bli en del i friskvårdsarbetet på Gotland, t ex med Fysisk Aktivitet
på Recept. Man ser ett starkt behov av en idrottskonsulent, som många kommuner har.
Förslaget innebär en sådan förstärkning med en fritidskonsulent på
regionstyrelseförvaltningen.
2. Bidragsverksamheten totalt måste minska, det utgår idag bidrag med 15,3 mnkr,
exklusive kulturbidragen. Föreningsägda idrottsanläggningar bör kanske också få
minskade bidrag om man inte klarar betinget med regionägda anläggningar, vissa
anläggningar skall kanske inte ha några bidrag alls. Detta är beslut som tas senare och
ligger i betinget. Exakt hur dessa besparingar skall tas ut är ett senare beslut i
regionstyrelsen.
3. Några bibliotek försvinner kanske och detta kommer säkert att innebära synpunkter
från befolkningen, men Region Gotland måste prioritera. Detta kommer att hanteras
inom ramen för Serviceutbudsutredningen som pågår.
4. Utlåningen sjunker stadigt och detta måste man ta hänsyn till. Bokbussen kan få utökat
uppdrag. Man bör också se över möjligheterna att starta ”meröppna” bibliotek. Detta
kräver dock mindre investeringar i modern teknik. Detta är beslut som kan tas senare
och ligger i betinget.
5. Kulturen och idrotten som tillväxtfaktorer lyfts fram då besluten flyttas till
Regionstyrelseförvaltningen och en kulturchef och en fritidskonsulent tillsätts.
6. Bidragsverksamheten, oberoende om det är kommunal, regional, statlig eller EU där
Region Gotland är inblandad hålls samman och det blir en ingång till Region Gotland
för bidragssökande
7. Filmfonden och Film på Gotland kommer organisatoriskt nära varandra.
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3.10 Politisk styrning
Utdrag ur 6 kap. kommunallagen
Utskott och nämndberedningar
20 § Fullmäktige får bestämma att en nämnd skall ha ett eller flera utskott.
Om fullmäktige inte har bestämt något om utskott, får nämnden själv bestämma att utskott skall
finnas.
21 § Av 33 § framgår att en nämnds beslutanderätt får delegeras till ett utskott. Ett utskott kan
också ha till uppgift att bereda nämndens ärenden.
Delegering av ärenden inom en nämnd
33 § En nämnd får uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos
kommunen eller landstinget att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp
av ärenden, dock inte i de fall som avses i 34 §. En gemensam nämnd får även under samma
förutsättningar uppdra åt en anställd i någon av de samverkande kommunerna eller landstingen
att besluta på nämndens vägnar. Lag (1997:550).
34 § I följande slag av ärenden får beslutanderätten inte delegeras:
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av
nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats,
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller
annars av större vikt, och
4. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter.
22 § En nämnd skall välja utskott bland ledamöterna och ersättarna i nämnden. Därvid skall
föreskrifterna i 2 § lagen (1992:339) om proportionellt valsätt tillämpas.
En nämnd får i övrigt tillsätta de nämndberedningar som behövs.
kommentar: då krävs inte att ledamöterna är ordinarie eller ersättare i nämnden. Inte heller att
ledamöterna enbart är politiker. En kulturberedning skulle med fördel kunna innehålla såväl
politiker som cheftjänstemän och institutionschefer.
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3.11 Vad talar för nedläggning av förvaltning och nämnd?












Det är möjligt att flytta verksamheterna till andra förvaltningar. Det finns naturliga
mottagare av uppdragen där även ytterligare samordningar och effektiviseringar på sikt
är möjliga.
Kultursamverkansmodellen bör enligt de flesta inblandade höjas till regional nivå.
Dessutom anser man att kulturen bör hållas samlad i en organisation gärna tillsammans
med biblioteksorganisationen. Detta innebär att förvaltningen i så fall blir ännu mindre
och detta talar för att förvaltningen bör avvecklas.
Besparingskravet är förhållandevis högt, ca 10 % av totalbudgeten, men i praktiken ca
15 % då det regionala uppdraget är ca 42 mnkr, varav staten står för ca 22 mnkr. Varje
besparing inom detta område kostar dubbel besparing. För att påverka så lite som
möjligt av den egentliga kärnverksamheten bör därför så mycket administration som
möjligt avvecklas först.
Förvaltningen är redan den minsta i Region Gotland.
Nämnden sammanträder 8 ggr/år och behandlar/sammanträde i snitt högst 5 specifika
kultur- eller fritidsärenden. Dessa ärenden kan sannolikt hanteras på marginalen i andra
nämnder, särskilt om man inrättar någon form av beredning/utskott under
regionstyrelsen.
Tidigare utredningar har egentligen pekat åt samma håll, men av olika anledningar har
man då inte tagit beslut om nedläggning.
Synpunkter från intressenter antyder tydligt att man upplever förvaltningen byråkratisk
och att man skapar mycket internt arbete i ”onödan” för att motivera sitt varande.

3.12 Vilka argument talar för föreslagen organisationslösning?










Bibehållande av sammanhållen kulturorganisation med både regional och
primärkommunal kultur förordas av samtliga inblandade, liksom synpunkten att
kultursamverkansmodellen måste lyftas till regional nivå. Filmfonden och Film på
Gotland hamnar nära varandra organisatoriskt.
Ungdoms/fritidsgårdarna kan med fördel inordnas i UAF där en naturlig koppling finns
till att ”hantera” ungdomarna även på fritiden, liksom en koppling till arbetslivsfrågor
och vuxenutbildningen, främst Folkhögskolan. En röd tråd skapas från barnsben och
vidare in mot vuxenlivet.
Idrottsanläggningarna kan med fördel inordnas i TKF, då TKF ändå är inblandade i
anläggningarna idag. En rationalisering på sikt är möjlig med samordning av övriga
vaktmästarfunktioner i TKF.
Hantering av bidragen kan med fördel samordnas med Regional utveckling på
Regionstyrelseförvaltningen där man idag har mycket kunskap om bidrag i andra
former, en fördel att ha allt samlat för en bättre helhetsbild.
Biblioteksorganisationen är också en viktig kulturplattform och bör därför, enligt de
flestas åsikt, samordnas med kulturen istället för skolan. Det som talar mot UAF är de
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stora skillnaderna i uppgifter, öppettider, tillgänglighet och utbud mellan skolbibliotek
och folkbibliotek.

3.13 Beslutsprocessen vid nedläggning.









Rapporten lämnas till regiondirektören för beslut om förslaget, med ev justeringar, skall
fullföljas.
Underlag för inriktningsbeslut i regionstyrelsen tas fram.
Underlag för remissbehandling av organisationsförslaget till mottagande
nämnder/förvaltningar tas fram och skickas ut.
Rapportens organisationsförslag, med eventuella justeringar, skrivs om av
ledningskontoret till beslutsunderlag för regionstyrelsen innehållande:
o Förslag till beslut om avveckling av förvaltningen
o Förslag till beslut om avveckling av nämnden
o Förslag till beslut om de olika organisationslösningarna för verksamheterna
inklusive beslut om omfördelning av ekonomiska resurser.
o Remissvar från mottagande nämnder/förvaltningar.
Regionstyrelsen upprättar förslag till fullmäktige för beslut.
Fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget och uppdrar åt RS att fullfölja avvecklingen
och omfördelning av resurserna.
RS delegerar till RD att verkställa avvecklingen.

3.14 Verkställighetsplan.














Rapporten lämnas i januari 2017.
Beslut om fortsatt process tas av regiondirektören.
Inriktningsbeslut tas av regionstyrelsen 2 februari.
Regiondirektören inleder samverkan med facken avseende förberedande av
uppsägningar av ledningspersonal, varsel, organisationsförändringar mm.
Regiondirektören beslutar om personella förändringar inför beslut om avveckling.
Remisshantering av beslutet sker med berörda nämnder/förvaltningar från 2 februari till
31 mars.
RSAU behandlar remissvaren och slutligt förslag den 25 april.
Nya/kompletterande reglementen för övertagande nämnder/förvaltningar upprättas.
Beslut tas i regionstyrelsen 30 maj och i fullmäktige 19 juni.
Regionstyrelsen får i uppdrag av fullmäktige att fullfölja föreslagen
organisationsförändring.
Regiondirektören fattar på uppdrag av RS nödvändiga verkställighetsbeslut.
Förvaltning och nämnd avvecklas 2017-06-30
Verksamheterna och kvarstående medel övertas av mottagande förvaltningar 2017-0701.

2017-02-02 - Remissunderlag
Regionstyrelseförvaltningen
Jan-Olof Henriksson

4.
4.1

24

Kultur- och fritidsförvaltningens uppdrag,
ekonomi, organisation och utbud
Bakgrund

2009 beslutades om en intern utredning om möjligheterna och förutsättningarna att
samordna Kultur- och fritidsförvaltningens uppdrag med andra förvaltningar.
2011/2012, 2011-06-20 Bidragsöversyn
”Kultur- och fritidsförvaltningen (KFF) gjorde en bidragsöversyn senast 2005/2006.
Lokalstöden ingick inte i den översynen. KFF har ungefär 15-20 olika stöd till ca sex
olika föreningstyper/ grupperingar av föreningar. Samhället utvecklas i snabb takt och
för att stöden skall vara aktuella för medborgarna och medborgarnas nya behov och
rutiner behövs en översyn göras.”
2013 genomförde Skandinaviska utvärderingsinstitutet en utredning om Region
Gotlands samlade stöd till föreningslivet.
2015-16 gjordes en utredning avseende det regionala kulturuppdraget.
Dessa utredningar är del i underlaget i denna utredning. Delar av materialet är inklippt i
rapporten. I vissa fall med kompletterande upplysningar pålagda av utredaren, dessa är i
vissa fall markerade med kursiv stil.
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4.2 Förvaltningsledning och nämnd
Förvaltningen är underställd en Kultur- och fritidsnämnd som är utsedd av Regionfullmäktige.
Nämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare och sammanträder sedan 2013 ca 6 gånger/år,
3 på våren och 3 på hösten. 2016 och framåt är planen att sammanträda 8 gånger. Nämnden har
en sekreterare och har eget diarium vilkas kostnader tillkommer.
Kostnaderna för den direkta politiska verksamheten är: 613 000 Skr. Den innefattar arvoden
och ”kaffepengar”.
Förvaltningen leds av en Förvaltningsdirektör, 1,0 tjänst. Förordnandet utgår våren -17.
Kostnad 1 171 000 Skr.
Dessa kostnader kan helt avvecklas om förvaltningen läggs ned.
4.2.1 Utredarens förslag

Mitt förslag är avveckling av ledningen och nämnd från 2017-06-30. För att nå effekt av
besparingarna redan 2017 bör man agera snabbt.
Besparing totalt 1 884 000 på årsbasis.

4.3 Administrativa avdelningen
Nämnd-/utredningssekreterare
Ekonom
Kvalitetssamordnare (tjl 161201—170530)
Informatör/kommunikatör(tjl 160901—170228)
Totalt 4,0 tjänster
Avdelningen, som är en stabsavdelning, är sekretariat och kansli för kultur- och fritidsnämnden,
samt är samordnande för övergripande frågor inom ekonomi, kvalitet och kommunikation.
Avdelningen handhar ekonomi-, kvalitets-, kommunikations-, personal- och lönefrågor, delar av
de gemensamma IT-frågorna och tillstånd enligt lotterilagen.
Kostnaderna för den administrativa avdelningen är: 4 374 000
Personalkostnader: 2 155 000
Lokalkostnader 1 401 000
Avtal med SF: 513 000.
Personalkostnaderna och del av hyreskostnaderna för de rum som tomställs då
administrationen försvinner, ca 600 000 kan räknas in i besparingen från 2018. Rummen finns
dock kvar och Regionstyrelsen övertar ansvaret vid avveckling av förvaltningen.
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4.3.1 Utredarens förslag

Mitt förslag är avveckling av förvaltningen som innebär avveckling av administrativa
avdelningen. Två av medarbetarna är tjänstlediga för att pröva annat arbete, varav en utanför
region Gotland. En har sagt upp sig, en vikarie är anställd, och den andra tjänsten har nämnden
fattat beslut om i dec -16 att dra in.
Besparing totalt 3 198 000 på årsbasis.

4.4 Kultursamverkansmodellen
Nämnden/förvaltningen administrerar det Regionala kulturuppdraget som är ett
Landstingsuppdrag.
Det som särskiljer Region Gotland från andra kommuner är att Gotland är både region och
kommun i ett, vilket gör att det är lätt att blanda ihop vad som är vad. Gränsen mellan de båda
är dessutom mycket diffus. Efter beslut i inför bildandet av region Gotland är den regionala
kulturen underställd Kultur- och fritidsnämnden. Bakgrunden är Gotlands litenhet och att man
såg KFN som den facknämnd som hade bäst möjlighet att vara uppdaterad i kulturfrågor. Den
modellen har ifrågasatts för otydlighet i rollerna för KFN och RS. En utredning tillsattes 2015
för att utreda rollerna och resultatet av den finns i bilaga 1. Kortversion nedan.
För det Regionala kulturuppdraget, enligt kultursamverkansmodellen, erhöll Region Gotland för
år 2016; 22 600 000 kr från staten och Region Gotland själva bidrog med 19 425 849 kr, vilket
ger fördelningen att den statliga delen står för 53,78 % och den regionala delen 46,22 %.
Uppdraget i kultursamverkansmodellen går ut på att regionens politiker har rätt att, inom vissa
ramar, fördela medlen utefter "lokala variationer och prioriteringar". Dock måste de nationella
kulturpolitiska målen uppnås och det finns en förordning som reglerar vilka områden de statliga
medlen får gå till.
De personer/funktioner inom KFF som berörs av den regionala
kulturen/kultursamverkansmodellen är:







regional kulturstrateg 100 %.
50 % verksamhetsledare Film på Gotland,
50 % filmkonsulent (Film på Gotland är en av totalt fem regionala kulturinstitutioner
och en av två som är in house) + övriga anställda på Film på Gotland
biblioteksutvecklare Länsbiblioteket (den andra av våra två regionala
kulturinstitutioner som är in house)
danskonsulent (den andra av två konsulenter som är in house).
Övriga 6 konsulenter har externa kulturinstitutioner, (se nedan, som huvudmän.)

I övrigt finns tre externa regionala kulturinstitutioner, Gotlands Museum, Gotlandsmusiken
och Länsteatern på Gotland, som får delar av sina verksamhetsmedel via
kultursamverkansmodellen.
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Gotlandsmusiken är också en stiftelse som i sin helhet är underställd regionfullmäktige, men
finansieras via kultursamverkansmodellen och egna intäkter.

4.4.1 Länsteatern
Länsteatern är en del av det Regionala kulturuppdraget och får idag stöd med 8 612 tkr, varav
hyra för lokalen med 852 tkr.
Länsteatern har en styrelse med tre politiskt tillsatta ledamöter och representanter för Gotlands
bildningsförbund, Gotlands teaterförening, Länsteaterns Vänner och Länsteaterns personal.
Länsteatern på Gotland består av en fast kärna, men till den fasta personalens hjälp finns ett
flöde av projektanställda medarbetare som varierar beroende på vad teatern producerar och tar
in för gästspel.
Länsteatern på Gotland drivs av en ideell förening, och har funnits sedan 1995. Då fick den fria
gruppen Bryggeriteatern, som varit verksam sedan slutet av 1970-talet, länsteateruppdraget.
Sedan dess är teaterns verksamhet, scen och administration inrymd i en vacker f d kyrka från
förra sekelskiftet, belägen innanför den södra delen av Visby ringmur.
Länsteaterns uppdrag är att producera professionella produktioner för barn, unga och vuxna,
med barn och unga som prioriterad målgrupp. Vidare att varje år få till stånd ett antal gästspel
genom inhyrda professionella enskilda aktörer.
Länsteatern strävar efter att stå för ett varierat utbud och kunna erbjuda publiken angelägen och
engagerande scenkonst med lokal förankring. De arbetar också med uppsökande
föreställningsverksamhet, där de vill ge alla gotlänningar möjlighet att få uppleva teater oavsett
om det sker i i en bygdegård, skola, utomhus eller på egen scen i Visby innerstad.
Varje år tar Länsteatern emot gästspel från övriga landet samt producerar egna föreställningar
för barn, unga och vuxna. De senaste åren har samarbetet med GotlandsMusiken
(Länsmusiken) intensifierats, och resulterat i ett stort antal samproduktioner och gemensamma
projekt.
Sedan 2013 innehar Länsteatern även länsdansuppdraget, vilket bl a innebär att producera
professionella dansföreställningar samt att ta emot gästspel. Det övergripande målet med
dansen är detsamma som med teaterverksamheten; att nå ut till så många gotlänningar som
möjligt och engagera dessa, samt att skapa föreställningar med lokal förankring och globalt
anspråk. I arbetet med det nya dansuppdraget är det oerhört värdefullt att vara en medpart i
Dansnät Sverige, och därigenom få möjlighet att ta emot såväl nationella som internationella
gästspel inom danskonsten. Länsteatern på Gotland är en part i Dansnät Sverige sedan 2013.
Länsteatern har ökat sin publik från ca 9000/år för några år sedan till ca 20000 besökare idag.
Arbetar över hela Gotland med uppsättningar på Länsteatern i Visby och bygdegårdarna runt
om på ön.
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4.4.2 Gotlands musikstiftelse
Gotlandsmusiken är en del av det Regionala kulturuppdraget och får idag stöd med 13 244 tkr.
Gotlands Musikstiftelse har en politiskt tillsatt styrelse med 7 ledamöter.
Gotlands musikstiftelse, GotlandsMusiken bildades 1998 och har Region Gotland som
huvudman. Gotlandsmusiken är länsmusiken på Gotland. Verksamheten finansieras med
statligt och regionalt stöd samt egna intäkter från försäljning av konserter.
GotlandsMusikens uppdrag är att värna och utveckla ett rikt musikliv på hela Gotland i
samarbete med andra musikgrupperingar, artister och arrangörer. Musik för och med barn skall
prioriteras. GotlandMusiken gör ca 300 framträdande per år av vilka drygt hälften är för barn
och ungdom. Framträdanden görs såväl vid besök på förskolor som vid stora offentliga
konserter.
GotlandsMusiken är en professionell musikinstitution. Den konstnärliga personalen är
organiserad så att GotlandsMusiken kan erbjuda en mycket stor genrebredd och därmed ett
stort musikutbud.
GotlandsMusikens ensambler är GotlandsMusikens blåsorkester, Storband, Brass, Jazzkvartett
samt Gotlands blåsarkvintett.
GotlandsMusiken är också huvudman för Gotlands Sinfonietta, en stråkensamble bestående av
både professionella musiker och amatörer. Sifoniettan är ett samarbete med Uppsala
Universitet, Campus Gotland, Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, inkl Kulturskolan i
region Gotland, Musikaliska Sällskapet och Tonsättarskolan.
Har samarbete med många olika aktörer på Gotland, har ca 35000 lyssnade/år på sina olika
framträdanden.

4.4.3 Gotlands Museum
Gotlands museum är en del av det Regionala kulturuppdraget och får idag stöd med 16 445 tkr.
I detta ingår en konstkonsulent. Museet har en kostnadsmassa 2016 på knappt 35 mnkr.
Gotlands Museum bildades 22 maj 1875 av Föreningen Gotlands Fornvänner och gick då under
namnet Gotlands Fornsal. Fornsalen är idag namnet på det kulturhistoriska museet.
År 1880 flyttade man in i den sal som idag visar bildstenar – Bildstenshallen. Numera tillhör
hela kvarteret Föreningen Gotlands Fornvänner.
Gotlands Museum är en ideell näringsdrivande förening och ägs av Föreningen
Gotlands Fornvänner som är en ideell förening med strax under 3000 medlemmar. Styrelsen
består av representanter från Föreningen Gotlands Fornvänner, Region Gotland och
Länsstyrelsen med landshövdingen som ordförande.
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Gotlands Museum är ett av Sveriges 24 länsmuseer som får bidrag av stat och region.
Föreningen Gotlands Fornvänners styrelse är högsta bestämmande organ.
Gotlands Museum har mellan 50 och 70 anställda (varierar beroende på säsong) som driver fem
besöksmål, tre konsultområden (arkeologi, byggnadsvård och museiverksamhet), samlingar &
arkiv, förvaltar Fornvännernas fastigheter samt bedriver förlag och främjandeverksamhet.
Museet fick 2016 det Stora Turismpriset.
Utdrag ur avtalet mellan Gotlands Museum och Region Gotland kulturarv och konst
2014-2016, kultursamverkansmodellen
En uppdragsbeskrivning av regional museiverksamhet:
• Regionalt tillgängliggöra
Gotlands Museum 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 kulturarvet och konstlivet.
• Vara en drivande och utvecklande resurs
Den regionala museiverksamheten ska vara ett nav och en sammanhållande aktör inom
kulturarvs- och konstområdet på Gotland. Det övergripande målet är att främja förnyelse
samt samverka mellan institutioner och fria professionella kulturskapare.
• Samordna, förmedla och bygga kunskap
Gotlands Museum ska medverka till att skapa och utveckla mötesplatser och nätverk som
rör samarbeten med fria aktörer och föreningslivet på Gotland och delta i samarbeten
med andra offentliga förmedlare av barn- och ungdomskultur.
• Vara en möjliggörare för Gotlands övriga aktörer
Gotlands Museum ska sörja för att stödja fria kulturaktörer, t ex genom tillfälliga anställningar,
rådgivning samt att bidra med kompetens vid samarbeten och genom projektansökningar.
• Sörja för att verksamheten håller hög kvalitet och bidrar med konstnärlig förnyelse
Gotlands Museum skall hålla en hög professionell nivå och kvalitet i all sin verksamhet
samt vara en plattform för konstnärlig förnyelse.

4.4.4 Övriga verksamheter
Länsbibliotek, Film på Gotland, Danskonsulent ingår också i det Regionala
kulturuppdraget och får sammanlagt stöd med 1 933 tkr.
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4.4.5 Utredarens förslag
Dessa statliga/regionala medel bör, enligt min uppfattning, inte vara en del av besparingen då i
så fall statens bidrag kommer att minska i motsvarande grad. Det blir då en dubbel besparing på
verksamheten. Verksamheternas resultat visar att insatta medel ger bra effekt.
I utredningen har jag intervjuat, Lars Sjösvärd, Gotlands Museum, Dag Franzén,
Gotlandsmusiken och Thomas Sundström, Länsteatern.
Sammantaget anser länsinstitutionerna att kultur- och fritidsförvaltningen har byråkratiserats
och att dubbelarbete förkommer i hög grad. Från deras horisont känns ”hatten” mycket stor.
Man anser att man inte tillräckligt utnyttjar den specifika kompetens som finns i institutionerna,
t ex i framtagandet av kulturplanen. Man anser att kulturplanen blir för ”fluffig” och dessutom
på en nivå som det inte finns resurser till att förverkliga, bl a för att verksamhetskompetens
saknas. Planen skulle bli mer stringent om institutionerna blandades in mer i arbetet.
Vidare tycker man att den regionala kulturen hamnat på en undanskymd plats i förvaltningen,
med en strateg som är underställd en förvaltningschef som i sin tur är underställd en nämnd
som svarar mot fullmäktige, när regionstyrelsen är avtalstecknande part mot Kulturrådet.
Dessutom är organisationen idag inte helt stringent, t ex så är Film på Gotland och
danskonsulent till 50%, vilka är institutioner och stöds genom samverkansmodellen, organiserad
”inhouse” underställd avdchefen för den primärkommunala kulturen, medan övriga
institutioner är ”fria” utanför förvaltningen men stöds ekonomiskt av stat och region genom
kultursamverkansmodellen och strategen underställd förvaltningschefen.
Alla institutioner anser att den verksamhet de bedriver i hög grad bidrar till ett rikt utbud för
såväl medborgarna som tillresta besökande och förtjänar en mer framträdande roll. Det
kulturella utbudet är på Gotland mycket högt i förhållande till motsvarande kommuner på
fastlandet. Kulturen är, enligt institutionscheferna, en starkt bidragande faktor till att fler och
fler besöker Gotland.
Mitt förslag är att samverkansmodellen fortlever i samma omfattning men flyttas tillsammans
med det primärkommunala kulturuppdraget och biblioteksavdelningen till
Regionstyrelseförvaltningen. En ny avdelning inrättas, med en kulturchef som chef för denna.
Strategtjänsten dras därför in initialt, ev återskapas någon form av handläggare. Kulturchefens
uppdrag initialt måste bli att organisera om hela kulturområdet och öka samordningen mellan
den regionala och den kommunala kulturen. Initial besparing 612 000.
Ingen besparing tas i övrigt ut i det regionala uppdraget, man bör dock se över
möjligheterna att på sikt hjälpa institutionerna med administrativa tjänster såsom lönehantering.
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4.5 Kultur- och ungdomsavdelningen
4.5.1 Kulturavdelningen
4.5.1.1 Det primärkommunala kulturuppdraget

”Det goda samhället, välfärden och människors förutsättningar för att skapa trygga och bra liv
bygger på många faktorer varav en fundamental del är kulturen (skriften Kulturkonsulenter,
Region Gotland)
KFN ansvarar för att:
 främja alla människors möjligheter att möta kultur i tätort och på landsbygden
 möjliggöra, särskilt för barn och ungdomar, att möta den professionella kulturens olika
uttrycksformer hos såväl institutioner som fria utövare.
 vara ett stöd för kulturaktörer bland annat gällande nätverk och extern finansiering
 KFN ansvarar för att fördela lokala bidrag till kulturen
Inom kulturavdelningen återfinns följande primärkommunala kulturverksamheter:
 Ledning och utveckling 0,5 tjänst1 - 650 tkr
 Kulturstöd (bidrag till kulturorganisationer) 1,0 tjänst - 9 600 tkr
 Film på Gotland2 2,0 tjänster 802 tkr + statsbidrag - 877 tkr
 Danskonsulent3 0,5 tjänst 164 tkr + statsbidrag - 182 tkr
 Barnkultur inkl kultur i skolan 0,5 tjänst - 600 tkr
 Offentlig konst 0,5 tjänst - 860 tkr
Totalt 5,0 tjänster och budget ca 13 mkr.
4.5.1.2 Utredarens förslag

Mitt förslag är att Kulturavdelningen flyttar, tillsammans med det regionala kulturuppdraget och
biblioteksavdelningen till Regionstyrelseförvaltningen och bildar en avdelning med en
avdelningschef som tillika är Region Gotlands kulturchef. Avdelningschefen (50%) avvecklas.
Besparing 385 000 på årsbasis.

Delad tjänst som avdelningschef kulturavd och ungdomsavd
Regional kulturinstitution som är organiserad under den primärkommunala kulturavdelningen
3 Regional kulturinstans som är organiserad under den primärkommunala kulturavdelningen
1
2
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4.5.2 Ungdomsavdelningen
KFN ansvarar för öppen ungdomsverksamhet för att möjliggöra för ungdomar (13 – 19 år)
att få en trygg och meningsfull fritid. Genom sin verksamhet bidrar man till att ungdomar
förbereds för vidare steg i livet, till en positiv livsstil och ett gott livsmönster.
Öppen verksamhet syftar till att under fria former underlätta och ge utrymme till främst
ungdomars möten. Verksamheten är frivillig och öppen för alla. Fritidsledarna tar tillvara och
främjar ungdomars kreativitet, intressen och behov.
I den öppna verksamheten finns ambitionen och uppdraget att skapa förutsättningar till en
positiv livsstil med ett gott livsmönster samt demokratisk träning. Särskilt angeläget är det att
uppmärksamma de ungdomar som i lägre grad blivit bekräftade av det övriga vuxensamhället
Verksamheten bygger på ett tydligt långsiktigt uppdrag där unga sätts in i ett helhetsperspektiv
och i ett sammanhang av alla åldrar i vårt samhälle – det vill säga ungdomsavdelningen stödjer
de ungas vuxenblivande och resan dit.
Öppen verksamhet bedrivs i form av fritidsgårdar och träffpunkter
Verksamhetens innehåll
Våra verksamheter har sin utgångspunkt i våra mötesplatser, ungdomsgårdar och ungkulturhus,
men vi arbetar även med att skapa mötesplatser i andra miljöer där ungdomar finns och
samarbetar med andra samhällsaktörer
Vi bedriver vår huvudsakliga verksamhet i 7 ungdomsgårdar och ett Ungkulturhus. Tre av
verksamheterna finns i Visby. Övriga verksamheter finns i Fårösund, Slite, Roma, Hemse och
Klintehamn. Vi har dessutom en fältverksamhet, vi arbetar i projekt i egen regi eller tillsammans
med andra aktörer, vi utger ekonomiskt stöd till ungas egna projektidéer, vi bedriver en
omfattande lovverksamhet, särskilt sommartid. Och vi arbetar aktivt med integrationsarbete för
asylsökande ensamkommande flyktingar.
Organisation och ekonomi
Verksamheten leds av en avdelningschef på halvtid och de ca 30 fritidsledarna arbetsleds av två
enhetschefer. Till 2017 års budget har budgetberedningen beviljat avdelningen en ramjustering
innebärande medel till ytterligare två tjänster att arbeta med integration.
Ledning, utbildning och viss administration kostar 2,1 mnkr
Verksamheten på fältet kostar 14,5 mnkr
Avdelningens verksamhet kostar totalt summa 16.6 mnkr.
Till detta skall läggas särskilda medel på 0,95 mnkr som tilldelats inför 2017 för att arbeta med
integrationsfrågor.
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4.5.2.1 Utredarens förslag

Jag har inhämtat avdelningschefens förslag och intervjuat utbildningsdirektör Anders Jolby och
Socialdirektör Marica Gardell, de båda senare är av åsikten att ungdomsavdelningen bäst passar
inom skolans värld. Jag har också talat med avdelningschefen och en av enhetscheferna.
Enhetschefen tycker att ett annat alternativ är att ungdomsverksamheten även fortsatt
tillhör/lyder under kulturavdelningen och sålunda också flyttas med till
regionstyrelseförvaltningen. Han har en farhåga att ungdomsavdelningen på sikt kommer att
utarmas i skolans värld, då verksamheten till skillnad från skolverksamheten är frivillig. Min syn
på detta är att det är av vikt att uppdraget som ungdomsenheterna har i sin helhet övergår till ny
förvaltning, oberoende av vilken. Om Region Gotlands intentioner med ungdomsverksamheten
kvarstår även framgent så är det den nya förvaltningens/nämndens ansvar att så sker.
Socialdirektören ser en stor fara med att inrymma verksamheten i socialförvaltningen.
Myndighetsutövning är en del av verksamheten och den kan tvingas utföras mot ungdomar som
befinner sig i ungdomsverksamheten, om det då är samma förvaltning kan det upplevas som
hämmande för ungdomsverksamheten. Ungdomar som riskerar att bli utsatta för
myndighetsutövning kommer då att undvika ungdomsgårdarna. Fritidsledarna kan av
ungdomarna uppfattas som ”poliser eller socialarbetare” och det kommer att undergräva deras
möjligheter att verka fritt med ungdomarna.
Det finns idag ett väl fungerande samarbete på Solbergaskolan, vars verksamhet bör stå som
mall för eventuella samordningar på andra ställen framöver. Det är också viktigt att där det går
samordna ungdomsverksamheten med biblioteksverksamhet. Det är på gång i Roma och
eventuellt även i Hemse.
Gotlands Idrottsförbund framför att man är intresserade av ett utökat utbyte, där föreningslivet
åtminstone på de större orterna är beredda att diskutera djupare samarbete och engagemang på
ideell basis på ungdomsgårdarna, kanske t o m ett övertagande av vissa.
Det känns naturligt att UAF har ansvaret för barn och ungdom från tidig ålder och in i
vuxenlivet, såväl på dag tid som på fritiden. UAF har också ansvaret för Kulturskolan och ett
samarbete mellan Kulturskolan och ungdomsgårdarna, liksom med Folkhögskolan, kan
utvecklas.
Mitt förslag är därför att ungdomsavdelningen, exklusive avdelningschef flyttas till UAF. I
uppdraget ingår sedan att ta upp diskussionerna med GIF för att på sikt eventuellt integrera
föreningslivet i verksamheten.
Alternativet att följa med till regionstyrelseförvaltningen ser jag inte som ett bra alternativ,
ungdomsverksamhet är ingen regionstyrelsefråga, bortsett från övergripande att verksamheten
är viktig och skall bedrivas trots att det är frivilligt.
Avdchefstjänsten (50%) dras in, besparing 380 000. Sparbeting läggs på enheterna med
ytterligare 200 000. Besparing 980 000 på årsbasis från 2020, varav 400 000 från 2017 enligt
beslut i nämnden nov-16.
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4.5.3 Fritidsavdelningen
4.5.3.1 Nuläge och bakgrund
Fritidsavdelningens uppgift är att med stöd och bidrag möjliggöra verksamhet som präglas av
bredd, hög kvalitet, idealitet och öppenhet och som främjar ideellt arbete och engagemang.
Verksamheten ska genomsyras av tillgänglighet, jämställdhet, jämlikhet, mångfald, delaktighet
och folkhälsa. Barn och ungdomar har särskild prioritet.
Syftet med Region Gotlands fritidspolitik ska vara att på Gotland ska alla ha tillgång till ett
fritidsutbud som är utvecklande och stimulerande såväl fysiskt som psykiskt, socialt och
kulturellt. Fritidsområdet berör alla gotlänningar samt besökare av olika slag. En god upplevelse
av fritidsutbudet stärker regionens attraktivitet och varumärket Gotland vilket bidrar till
regionens utveckling och tillväxt
KFN ansvarar för:
 att ta tillvara på människors önskemål och engagemang inom fritidsverksamheten och
skapa möjlighet till rekreation och idrott med särskilt fokus på barn och unga. ”En god
upplevelse av fritidsutbudet stärker regionens attraktivitet och varumärke”, lockar fler
till ön och bidrar till regionens utveckling och tillväxt, påverkar livsstil och levnadsvanor
och därmed folkhälsan. (fritidspolitiska programmet)
 att tillhanda hålla lokaler och anläggningar (Arenahall, ishallar, idrottsanläggningar,
badhus). Ansvaret innebär skötsel av anläggningar liksom bokning och uthyrning.
 att erbjuder mobila anläggningar för uthyrning av bland annat stolar, bord, tält, duschoch WC vagnar.
 Region Gotlands bad- och simverksamhet
 att fördela kontantstöd till idrott, friluftsliv, idéburna föreningar
 att fördela drifts och investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar
 att erbjuda rådgivning/dialog
 att medverka till att stora evenemang förläggs till Gotland genom att erbjuda
infrastruktur (se ovan) och organisationsstöd
Organisation och ekonomi
Verksamheten leds av en avdelningschef och två enhetschefer (anläggning och bad) och
omfattar runt 30 medarbetare.
Kostnadsfördelning 2016
Lokalhyror:
Kapitalkostnader:
Personal:
Köp av tjänster:
Stöd & Bidrag:
Övrigt:
Totalt

31,8 mnkr
1,7 mnkr
13,3 mnkr
2,5 mnkr
15,3 mnkr
3,8 mnkr
68 mnkr

fast kostnad (0,8 % rörlig)
fast kostnad
fast kostnad
rörlig kostnad
rörlig kostnad
driftunderhåll, datasystem, it/tele etc
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10 mnkr

Uppgifter
Ansvarar för bokningar och drift av simhallar och övriga idrottsanläggningar på Gotland. Håller
i bidragen till fritidsverksamheten. Har en Avdelningschef på 1,0 tjänst.
Direkt underställd avdchefen finns:
Bokningen med 2 tjänster.
Bokningen svarar för all bokning av anläggningar och fakturering av avgifter. Vidare för halloch planfördelning till föreningslivet och rådgivning till föreningslivet.
Kostnad för bokningen ca 800 000 Skr, intäkt ca 4 000 000 Skr.
Netto: + 3 200 000
En assistent på heltid, 430 000, som har IT-ansvar för KFF, bokning, stöd till anl, simhallar
mm
Bidrag, 1,0, 500 000, handlägger bidrag ut för ca 6,4 mnkr, rådgivning
En enhetschef för Anläggningar med 13 vaktmästare, 5,1 mnkr i lön och 25,2 i hyror, sköter
driften av anläggningarna,
Enhetschefen handlägger även bidrag för ca 8,9 mnkr. Rådgivning
En enhetschef för simhallarna, med 11 anställda, 4,2 mnkr lön, 5,3 mnkr hyra. Sköter Hemse
och Solberga simhallar. Intäkt ca 250 000 försäljning.

4.5.3.2 Bidragstagare

Allmänt
Bidragsverksamheten är ganska omfattande.
Stöd till ungdoms- och idrottsverksamhet , ca 6,4 mnkr


aktivitetsstöd

2 300 000



distriktsstöd

1 301 000



resestöd

535 000



stipendier mm

20 000



pensionärsföreningar

190 000



funktionshindrade

700 000



SISU

621 000



Sociala föreningar

460 000



Bidrag till särskilda fritidsev

191 000



Internationellt idrottsutbyte

100 000
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Stöd till övrig fritidsverksamhet , ca 8,9 mnkr


Föreningsägda IP, drift

5 221 000



Föreningsägda IP, invest

796 000



Motionsstugor

400 000



Samlingslokaler, drift

675 000



Samlingslokaler, invest

615 000



Hemsegården

103 000



Idrottscenter

1 000 000



Kartbidrag

50 000

4.5.3.3 Definition bidragsgivning

I arbetet har kontakt tagits med Region Gotlands jurister för att utreda möjligheten att
föreningslivet själva skulle kunna ta på sig att fördela det kommunala stödet. Juristen hänvisar
till en skrift om just detta, Det juridiska systemskiftet, möjligheter och begränsningar. I denna
framgår att detta inte skulle vara möjligt enligt författarnas tolkning av kommunallagen. I
skriften står följande:

” Bidragsgivning
Kommunala beslut om stöd till företag och föreningar räknas inte som myndighetsutövning, men är likafullt
uppgifter som inte kan överlämnas till privata rättssubjekt att ta ansvar för. Motiveringen till det är att
kommunen inte kan avhända sig bestämmanderätten över hur kommunala skattemedel anslås och används.
Inom kultur- och fritidssektorn kan kommunen t ex inte överlämna fördelning av

föreningsbidragen till föreningarna själva.”
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4.5.3.4 Gotlands Idrottsförbund

Gotlands idrottsförbund är en aktör på Gotland som till del stöds av Region Gotland. Som
framgår av budgetlistan under 4.5.3.3, så är stora delar av bidragsverksamheten riktad till
idrottsrörelsen.
Förutom detta stöd så är statens stöd till idrotten omfattande och i princip villkorat på samma
sätt som kulturstödet i kultursamverkansmodellen. Skillnaden är dock att den stora delen av
statliga medel, ca 18,4 mnkr, inte passerar och administreras av Region Gotland, utan av
idrottsrörelsen själva via Riksidrottsförbundet och regionalt av Gotlands idrottsförbund. Ett
mindre villkorat regionalt stöd ges av Region Gotland.
Det stora stödet från Region Gotland kan delas upp i några poster:





Bidrag till olika idrottsliga aktiviteter i form av dels aktivitetsstöd, resestöd, kartbidrag,
stipendier och SISU (idrottens studieförbund) samt internationellt idrottsutbyte,
Drift- och investeringsbidrag till föreningsägda idrottsanläggningar av olika slag
Regionägda idrottsanläggningar som ägs, driftas och underhålls av Region Gotland.
Förmedling av ett villkorat regionalt stöd på 1 280 000 som förutsätter att av Gotlands
idrottsförbund lagd verksamhetsplan genomförs.

Utdrag ur Gotlands Idrottsförbunds verksamhetsplan 2017
Gotlands Idrottsförbund har som stödorganisation till sina 189 medlemsföreningar fördelat på
49 idrotter en betydande del i ett varierat fritidsutbud. 2015 genomfördes 33.709
sammankomster och 325.033 deltagartillfällen i åldern 7-25 år. Idrottens spridning är från Fårö i
norr till Hoburg i söder och sedan fördelat i nästan varje socken. 114 av våra 189 föreningar
erbjuder aktiviteter för barn och ungdomar. Via idrottens Studieförbund, SISU
Idrottsutbildarna, genomförs all ledarutbildning inom den gotländska idrotten och även
idrottens generella barn och ungdomsledarutbildningar Plattformen samt Grundläggande
Tränarutbildning (GTU1).
Gotland, som idrottsdistrikt, har ett omfattande internationellt utbyte. Som en av 24
medlemsöar i IGA (Island Games Association) deltar vi och arrangerar Island Games under
2017. Vi har även via mångårig erfarenhet tagit del i att formalisera och utveckla internationellt
utbyte med flera europeiska ungdomsorganisationer. Vår betydelse för besöksnäringen med
120.000 gästnätter gör att vi fortsätter att satsa mot att Gotland blir ett självklar val för
internationella idrottsmöten. Under 2017 kommer vi att ytterligare stärka vårt arbete för
jämställdhet och mångfaldsfrågor
Gotländsk idrott finns representerade i ett 20-tal råd, partnerskap och nätverk.
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Verksamhetsplan 2017
Det regionala uppdraget innebär att GI inom sitt verksamhetsområde ska:


betala ut stöd till specialdistriktsförbunden (SDF) inom Gotlands Idrottsförbunds
verksamhetsområde.



stödja våra 49 idrotter och 189 föreningar genom regelbundna kontakter och
verksamhetsanalyser. Inom uppdraget att stödja våra medlemmar inom den gotländska
idrotten ingår att:
o Handlägga och fördela regionalt anslag.
o Handlägga och fördela stöd för att rekrytera barn och ungdomar inom ramen
för Idrottslyftet.
o Handlägga och fördela RF:s stöd till anläggningar och idrottsmiljöer inom ramen
för Idrottslyftet.
o Vägleda kring LOK-stöd, idrottslyftet, antidoping-frågor, föreningsjuridik.
o Vägleda föreningar via DF:s externa kontakter inom sitt nätverk inom, ekonomi,
alternativa driftsformer, arbetsgivarfrågor, skattefrågor samt andra stöd och
utvecklingsmöjligheter.
o Verka för att idrottsföreningar och SDF använder IdrottOnline samt ge support
i verksamhetssystemet.
o Arbeta för att idrottsföreningar använder idrottens kontoplan.

Dessutom genomför Gotlands Idrottsförbund


Bokföring för mellan 10-15 föreningar och SDF



Lönehantering för mellan 10-15 föreningar och SDF



Samordnar ett gemensamt Idrottens Hus



Handhar ekonomin för s.k. Ombudsmannaidrotter



Förhandlar och sluter idrottsavtal inom områden som resor, boende

Gotlands idrottsförbund skall också:


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.



Stärka och utveckla idrottsföreningars arbete med frågor rörande barn-, ungdoms- och
vuxenidrottsverksamheten utifrån Idrotten vill för att nå idrott hela livet. Stärka och
utveckla idrottsföreningars arbete via sociala och etiska frågor såsom antidoping,
”ekonomisk doping”, värdegrundsfrågor och liknande.



Arbeta för att alla beslut och all verksamhet ska präglas av ett mångfald- och
jämställdhetsperspektiv utifrån fastlagda mål och Idrotten vill.
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I uppdraget ingår att
Utöver uppdraget genomför GI tillsammans med SISU-Idrottsutbildarna:


Ett kompetensutvecklingsprojekt med fokus på mångfaldsfrågor, 140 anställda inom
kultur o fritidsförvaltningen tillsammans med anställd personal inom idrotten
kombinerat med föreningslivets ledare.



Folkhälsa på Gotland är ett projekt med Hälso- o Sjukvårdsnämnden (HSN) som syftar
till att stärka idrottsföreningens roll i rehabilitering och det preventiva arbetet för en
stark gotländsk folkhälsa



Föräldraprojektet som syftar till att stärka sambandet mellan föräldrar, barn och ledare
genomförs i samverkan med Länsstyrelsen och GI/SISU. Projektet tar fram en
utbildningsplan och modell och har som mål att minst 15 föreningar deltar.



Arbetet med Integration: tillsammans med ett 20-tal föreningar genomför vi
ledarutbildningar, värderingsarbete men även dörröppnande för allas rätt att vara med.
En särskild satsning tillsammans med KFF är att få nyanlända tjejer att hitta rätt i
idrottsmiljön



Läsmuskler, lässtimulering för idrottande barn och ungdomar genomförs i samarbete
med Länsbiblioteket.

Vidare skall Gotlands idrottsförbund:
Samordna, förmedla, bygga kunskap samt kommunicera och härvid:


Vara en sammanhållande aktör inom sitt verksamhetsområde på Gotland.



Främja förnyelse, samverka mellan idrotter, föreningar och övriga samhället.



Skapa och utveckla nätverk och mötesplatser.



Vara en sammanhållande aktör för den gotländska idrotten och vara ledande och
samordnande i frågor som idrottens roll för besöksnäring, gymnasial och eftergymnasial
idrottsutbildning, internationellt utbyte via Island Games.



Stimulera till debatt och dialog, på alla nivåer inom distriktet, i idrottsideologiska frågor
utifrån värdegrunden som beskrivs i Idrotten vill.



Via SISU-Idrottsutbildarna, erbjuda den gotländska idrottsrörelsen idrottsgemensamma
utbildningar som Plattformen, Grundläggande tränarutbildningar (GTU1), idrottens
föreningslära (IFL) och utbildning i Idrott Online.



Tillsammans med Region Gotland, Kultur- och Fritidsförvaltningen, synliggöra stödet
till idrotten gentemot föreningsliv och andra samarbetspartners genom att genomföra 12 möten med föreningslivet per år.



Genomföra tre föreningsbufféer i samverkan med KFF (norr, Visby och söder) i syfte
att lyssna och beskriva de stödformer och bidrag som finns för föreningslivet.
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genomföra en ordförandekonferens



Ha en uppdaterad hemsida där information finns.



Kommunicera viktiga datum kontinuerligt till våra medlemmar via bland annat sociala
medier

Nätverk som GI företräder idrotten i:
• Kultur- och Fritidsnämnd och förvaltning avseende anläggningsfrågor, bidragsfrågor och
gemensamma projekt och Presidieträffar, handikapporganisationer.
• Länsstyrelsen, Samverkansgrupp Integration, Drogförebyggande Nätverk för ideella
organisationer, ANDT- grupp, Regionala Partnerskapet
• Övriga förvaltningar inom Region Gotland, Samverkansgrupp Idrottens Ö, Trafikantrådet,
Näringslivsråd, Tryggare Gotland, Arbetsgrupp främja rörelse och hälsa, Utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen
Dessutom:
• Gotlands Förenade Besöksnäring
• Island Games Association
• Campus Gotland
• Tillväxt Gotland
• LAG, Leader Gute
• Samverkan Civilsamhällets organisationer
• Gotlands Bildningsförbund (SISU)
• GI är remissinstans i plan och byggnadsfrågor, regional tillväxtplan, översiktsplaner
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4.5.3.5 Föreningsstöd - möjligheter och begränsningar,
Skandinaviska utvärderingsinstitutet
2013 genomförde Skandinaviska utvärderingsinstitutet en utredning om Region Gotlands
samlade stöd till föreningslivet. Detta är utdrag ur den. Kursivt är utredarens förtydligande
Den primärkommunala Kultur- och fritidsverksamheten i en kommun är i huvudsak
en frivillig verksamhet. Det enda som inte är frivilligt är att varje kommun är skyldig att ha
ett folkbibliotek och varje kommunal skola skall ha ett skolbibliotek. Vidare måste varje län ha
ett länsbibliotek.
Som Region har dock Gotland ytterligare pålagor från staten. I den sk ”kulturportföljen” , eller
som det nu kallas Kultursamverkansmodellen, från staten till landstingen/regionerna är vissa
kulturuppdrag villkorade. Staten stödjer med vissa medel och regioner/landsting skall
medfinansiera verksamheter. Om regionen väljer att minska sin medfinansiering så minskar staten
sin i motsvarande grad.
Regionen har mycket stor frihet att själv utforma regler och villkor för hur
verksamheten ska stödjas. En viss reglering finns i kommunallagen och i vissa så
kallade smålagar som reglerar det kommunala stödet till ungdomsorganisationer.
Kommunallagen innehåller bestämmelser om den kommunala kompetensen, dvs.
vad en kommun får och inte får göra - 2 kap 1 §. Den så kallade
lokaliseringsprincipen innebär att allt vad en kommun gör ska vara kopplat till den
egna kommunen och de egna kommuninnevånarna. En kommun kan därför i
princip bara ge ekonomiskt stöd till de föreningar som hör hemma i den egna
kommunen.
En annan princip är likställighetsprincipen - 2 kap 2 §. Den betyder att kommunen
måste behandla alla medborgare lika i sin verksamhet, om det inte finns sakliga skäl
för något annat. När fullmäktige har antagit normer för den kommunala
bidragsgivningen ska därför alla föreningars ansökningar hanteras utifrån dessa
normer.
Ett exempel på en så kallad smålag är lag 1989:977 om kommunalt stöd till
ungdomsorganisationer. Lagen ger kommunen rätt att lämna ekonomiskt stöd till
lokala ungdomsorganisationer inklusive föreningar som arbetar med politisk
verksamhet. Dessa smålagar har numera samlats i Lagen - 2009:47 - om vissa
kommunala befogenheter som reglerar ett 20-tal olika områden.
Kommunallagen ger stora möjligheter till olika lösningar i fråga om föreningsstöd
så länge kommunen följer lokaliseringsprincipen och likställighetsprincipen. När det
gäller kontantbidrag till föreningslivet har regionen rätt att prioritera olika grupper
t.ex. flickor framför pojkar, äldre ungdomar framför mellanstadieåldrar etc. så länge
dessa prioriteringar tillämpas för alla föreningar. Det innebär också att regionen har
rätt att differentiera kontantbidragen till olika föreningskategorier och till
verksamheter i t.ex. skilda bostadsområden.
Även när det gäller taxor och avgifter har regionen en stor handlingsfrihet. Fria
lokaler eller inte är ett ensidigt kommunalt beslut liksom differentierade taxor för
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olika målgrupper. Skilda avgifter i olika typer av verksamhetslokaler kan också
tillämpas.

Stödformer och politisk styrning
I huvudsak omfattar regionens stöd till föreningslivet två områden. Dels ett kontant
stöd till verksamhet som i Gotlands fall i första hand utgår till barn- och
ungdomsföreningar och åldersgruppen 7– 20 år eller som stöd till vuxenföreningar.
Den andra formen av föreningsstöd är lokalsubventioner. Stödformen omfattar
såväl barn- och ungdomsgruppen som föreningslivets vuxna deltagare som bokar
tid i regionens lokaler och anläggningar. Även för föreningar med egna eller inhyrda
lokaler utgår lokalsubventioner via regionens driftbidrag.
På samma sätt som i alla andra kommuner är värdet av lokalsubventioner högre än
de belopp som utgår i form av kontantbidrag. För varje krona regionen betalar ut i
kontantbidrag till föreningslivets verksamhet utgår betydligt mer i form av
subventioner och driftbidrag som är lokalanknutna.
Det kan tyckas självklart att ha en politisk uppfattning om hur de skattepengar som
fördelas till föreningslivet ska användas. Detta är nog också någonting som de allra
flesta är helt överens om oavsett politisk tillhörighet. Frågan är nog snarare graden
av den styrning som bör och kan tillämpas.
I regionen finns ett antal styrinstrument som kan användas för att det stöd som ges
till föreningslivet ska stämma överens med de politiska mål som satts upp. Exempel
på sådana styrinstrument är:
 Investeringar
Valet av lokaler och anläggningar som regionen bygger påverkar bl.a. om
verksamheten kommer att vända sig till pojkar eller flickor, om verksamheten
förstärker redan starka intresseinriktningar eller vänder sig till helt nya områden.
 Kontanta bidrag
Även det kontanta stödet kan utformas för att stimulera och prioritera
verksamhet för olika åldrar, olika bostadsområden, jämställdhet eller
integration.
 Taxor och avgifter
Genom differentierade avgiftssystem kan t.ex. åldersgrupper, säsongsanpassad
verksamhet eller arrangemangsvillkor påverkas.
 Tid och plats i anläggningar
Detta är förmodligen det starkaste politiska styrinstrument som finns. Genom
att politiskt styra vilka som ska få plats i lokaler och anläggningar samt när de
ska få tider kan regionen påverka allt från tidig specialisering till jämställdhet.
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Principiella skillnader mellan kultur och fritid
Kultur- och fritidsområdet är ett mångfacetterat område där flera verksamheter med skilda
inriktningar ingår. På många sätt finns stora skillnader mellan det traditionella kulturområdet
och det som betraktas som fritid. I samband med frågor och diskussioner omkring
föreningsstöd är vissa utgångspunkter viktiga att förstå vilket vi ska försöka belysa i
nedanstående exempel.
Kultur Allmänheten är största målgruppen
Fritid De egna medlemmarna är största målgruppen
De föreningar inom kulturområdet som får bidrag arrangerar oftast
verksamhet som vänder sig till allmänheten i form av t.ex. musikarrangemang,
konstutställningar, teater- och dansföreställningar samt
studiecirkelverksamhet.
De föreningar som får bidrag inom fritidsområdet anordnar verksamhet i
huvudsak för sina medlemmar. Bidragens storlek grundas ofta på antalet
medlemmar och den verksamhet som bedrivs för föreningens medlemmar

Kultur Uppdragsstöd är vanligt bland kulturföreningar
Fritid Normerade bidrag gäller för fritidsföreningar
Inom kulturområdet görs ofta en bedömning från fall till fall och utifrån
uppdragets art omkring bidragens storlek. Den enda bidragsform inom
kulturområdet som är reglerat och betalas ut efter kvantitativa normer är
stödet till studieförbunden.
De flesta bidrag inom fritidsområdet betalas ut enligt givna kvantitativa
normer som antal medlemmar, antal aktiviteter och kostnader för t.ex. lokaler.

Kultur Vänder sig i stor utsträckning till vuxna
Fritid Barn och ungdomar under 20 år är prioriterade
I många verksamheter inom kulturområdet utgör vuxna de vanligaste
besökarna och ”konsumenterna”.
Föreningar inom fritidsområdet har bl.a. genom samhällsstöd en tydlig
målgrupp i åldrarna under 20 år.
Kultur Större andel unga tjejer utövar själva
Fritid Större andel unga killar utövar själva
Resultat från kultur- och fritidsvaneundersökningar visar att det är en större
andel unga tjejer än unga killar som t.ex. spelar teater, sjunger i kör och utövar
skapande aktiviteter medan det är en större andel unga killar än unga tjejer
som spelar t.ex. fotboll, innebandy och ishockey.
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Kultur Ungdomsverksamhet i kommunal regi
Fritid Ungdomsverksamhet i föreningsregi
Inom kulturområdet sker ungdomsverksamheten oftast i kommunal regi
genom t.ex. kulturskolan, biblioteken och i viss mån genom ungdoms/fritidsgårdarna.
Inom fritidsområdet sker majoriteten av ungdomsverksamheten i
föreningsregi. Enda undantaget är den verksamhet som bedrivs på ungdoms/fritidsgårdarna.

Kultur Föreningarnas lokalsubventioner är inte omfattande
Fritid Föreningarnas lokalsubventioner är mycket stora
Lokalsubventioner för kulturföreningar – det ekonomiska värdet av tider som
föreningar använder i kommunala lokaler – tycks inte vara omfattande. De
kontanta bidragen till verksamhet är betydligt större.
För fritidsföreningar är situationen den omvända. Det stora kommunala stödet
utgörs av lokalsubventioner.

4.5.3.6 Utredarens förslag

Organisationstillhörighet
Mitt förslag är att enheterna inom avdelningen, utom bidragsverksamheten, flyttas till TKF.
TKF åläggs ett sparbeting inom verksamheten på 2 800 000, att verkställa före 2019 års utgång.
I det ingår rationaliseringar inom vaktmästeri och avvecklingar av lågt prioriterade kommunala
anläggningar, alternativt försäljning/överlämning av drift till föreningslivet/näringslivet. Här
kan åtgärder behöva vidtas under 2017-2019 för att klara betinget. En reserv på 1,5 mnkr är
avdelad centralt dessa år till bl a sådana åtgärder.
Det ingår även uppdrag att tillsammans med Gotlands Idrottsförbund utveckla möjligheterna
att föreningar, åtminstone på de större orterna tar ett större ansvar för ”sina” anläggningar och
eventuellt övertar driften i vissa fall. Gotlands Idrottsförbund har visat ett sådant intresse.
Tekniska direktören Patric Ramberg är intervjuad i sammanhanget och ser att detta skulle vara
en naturlig hemvist i händelse av att kultur- och fritidsförvaltningen läggs ned. Han ser möjliga
samordningsvinster med skötsel av anläggningarna och andra uppgifter som TKF har i dag.
Även Kultur- och fritidsförvaltningen ser samordningsmöjligheter i en sådan organisation om
förvaltningen skulle avvecklas.
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Bidrag och stöd
Utredaren har undersökt möjligheterna att låta distriktsförbunden, Gotlands Idrottsförbund,
Gotlands hembygdsförbund och Gotlands bygdegårdsdistrikt själva få fördela bidragen. Syftet
skulle vara att på sikt kunna avveckla tjänstemännen som handlägger dessa ärenden och därmed
kunna minska påverkan på de egentliga bidragen. Jag har intervjuat företrädare för dessa. Någon
är positiv till tanken och någon försiktigt positiv och någon har betänkligheter. Regionjuristen
ser inte möjligheten till detta utgående ifrån kommunallagen.
Min åsikt angående driftbidrag till föreningsägda samlingslokaler är att dessa i dagsläget små
pengar har spelat ut sin roll. De har inte ökat i krontal sedan 70-talet enligt företrädare för
verksamheten. Att få ett grunddriftbidrag på ca 5000:- hjälper inte särskilt mycket idag. Det
kräver insatser av sockenborna/styrelserna att få till aktiviteter som dels skapar sammanhållning
i socknen och kan ge intäkter och därmed bidra till att driften säkerställs. För små bygdegårdar
kan det nuvarande grundbidraget kanske ändå ha viss betydelse.
De generella driftbidragen till föreningsägda samlingslokaler bör tas bort. En idé som bör
prövas är att slå samman drift- och investeringsstöd i en pott och istället öka investeringsstödet
för att stimulera föreningarna att själva renovera och modernisera sina bygdegårdar i syfte att
kunna öka uthyrningar och övriga aktiviteter i lokalerna. I stället bör investeringsbidragen öka
och också bli lite ”vidare” i vad som kan stödjas. Det är viktigare att föreningarna får stöd att
renovera och modernisera sina byggnader för att lättare kunna möta moderna besökares krav.
Tex bredband med Wifi, bra högtalaranläggningar, hörselslingor, handikappanpassningar, bättre
belysning, luftvärmepumpar mm för att sänka driftkostnader, lättare kunna ha föreläsningar,
kulturella- och andra samlingar och därmed få intäkter för att klara driften.
Man bör dock överväga om det skall vara möjligt att ur potten söka visst driftstöd, främst för de
allra minsta bygdgårdarna där driftbidraget fortfarande kan ha en avgörande betydelse. Detta
behovsprövas och förslaget är att i alla drift- och investeringsansökningar använda
distriktsstyrelsen som remissinstans. För renoveringar mm kan bidrag sökas även av
Länsstyrelse och Boverk i samarbete med Region Gotland i vissa fall.
Min åsikt är att man från Region Gotland bör stödja kulturell verksamhet, dvs beroende på vilka
aktiviteter man har så kan man söka och få bidrag/risktäckning ur denna pott till kostnader för
att ta dit artister, teater eller liknande, där priset för besökare annars riskerar att bli för högt och
folk därför avstår, alltså en viss subventionering. Man skulle också kunna tänka sig att Region
Gotland beviljar investeringslån till bra villkor, för att stimulera upprustning av lokalerna. En
annan möjlighet är att Region Gotland kan stödja med likvida medel då någon förening sökt
och fått bidrag från Boverket för renoveringar, men har svårt att klara likviditeten under
renoveringens gång, då Boverket inte betalar ut beviljat stöd förrän åtgärden är färdigställd och
kvitton finns. Föreningar kan tvingas av likvida skäl avstå investeringen trots att de är beviljade
stöd.
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Region Gotland kan och bör också stödja bygdegårdarna med att själv utnyttja dessa
samlingslokaler mera för att den vägen bidra med driftpengar i form av hyra för lokalen och
bokning av mat och fika via föreningarna.
Om man gör på detta sätt kan man totalt sett minska bidragen, utan att nämnvärt påverka
verksamheterna, snarare tvärtom. Samtidigt sänder Region Gotland ut signaler att man värnar
om vår kulturhistoria och vår landsbygd genom att regelbundet besöka och använda lokalerna.
Mitt förslag beträffande bidragsdelen är att fördelningen av bidragen kvarstår i Region Gotland
och flyttas till regionstyrelseförvaltningen och samordnas med Regional utveckling.
Jag anser också att distriktsorganisationerna bör kunna nyttjas som remissinstans vid
bedömning av inlämnade bidragsansökningar.
Totalt betalas ca 15,3 mnkr ut i bidrag.
Jag föreslår att inom detta område tas ut en besparing på sammanlagt 1,0 mnkr,
100 000 är ett redan taget beslut om minskning till studieförbunden. Återstår 900 000 att besluta
om.
Besparing totalt ca 1 000 000 på årsbasis.
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4.5.4 Biblioteksavdelningen
Biblioteken på Gotland förmedlar litteratur i syfte att främja läsning och läslust. De är
kunskapscentra för utbildning och sökande efter samhällsinformation. De är också mötesplatser
för evenemang, utställningar, program och samtal.
I bibliotekslagen framgår att en kommun måste ha folkbibliotek och också att ett länsbibliotek
skall finnas. Vidare framhålls att bibliotek och bibliotekshuvudmännen ska samverka i sin
uppgift att främja yttrandefrihet, fri åsiktsbildning, fritt kunskapsutbyte och demokrati genom
att tillgängliggöra information och kunskap.
Flera nämnder inom region Gotland ansvarar för biblioteksverksamhet:
 KFN ansvarar för Folkbiblioteket – Almedalsbiblioteket + 10 folkbiblioteksfilialer +
bokbussen samt bibliotekssamverkan med Destination Gotland.
 KFN och Barn och Utbildningsnämnden ansvarar för ett integrerat folk- och
skolbibliotek: Gråbo bibliotek.
 BUN ansvarar för skolbiblioteken
 KFN och BUN ansvarar tillsammans för skolbokbuss
 GVN ansvarar för Sävebiblioteket, Infoteket och biblioteket vid Lövsta
landsbygdscenter
 GVN ansvarar för Biblioteket på Gotlands folkhögskola i Hemse.
 KFN ansvarar för Patientbiblioteket på Visby lasarett.
 HSN ansvarar för det Medicinska fackbiblioteket på Visby lasarett.
 KFN ansvarar för Gotlands länsbibliotek, en funktion vars syfte är att främja samarbete,
verksamhetsutveckling och kvalitet
Ledning
1 Avdelningschef 100%, 1,5 Enhetschef 150%, 1 Biblioteksadministratör 100%
Kostnad: Löner 2.083.000 kr, Resor/Övrigt 45.000 kr,
Totalt: 2.128.000 kr
Länsbiblioteket = Utvecklingsavd
Biblioteksutvecklare 100% , Taltidningsredaktör 75%
Kostnad: Löner 1.339.000 kr, hyra 80.000 IT/Tele/Övrigt 221 000 kr, tryckningsbidrag 50 000
kr., Totalt: 1 690 000 kr, Intäkter: 908.000 kr,
Netto: 782 000
Slite
(2 biblioteksassistenter, 180%)
Utlån 2012: 19192 st 2013: 17739 st 2014: 15814 st 2015: 17525 st,
Kostnad: Lön 705.000 kr, hyra 293.000 kr, städ 48.000 kr, IT/Tele 34000 kr, program 5000 kr,
medier 92.000 kr, Totalt: 1.177.000 kr, Intäkter: -23.000 kr,
Netto:1 154 000. Kostnad/utlåning snitt 2012-2015 ca 65,7 kr.
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Fårösund
(1 biblioteksassistent, 100%)
Utlån 2012: 15822 st 2013: 19260 st 2014: 13272 st 2015: 8485 st,
Kostnad: Lön 409.000 kr, ingen hyra, städ 20.000 kr, IT/Tele 9000 kr, program 7000 kr, medier
71.000 kr, Totalt: 516.000 kr, Intäkter: -21.000 kr,
Netto: 495 000. Kostnad/utlåning 2015 ca 58 kr.
Bokbuss
(2 bibliotekarier, 3 biblioteksassistenter, 1 vaktmästare, 510%)
Utlån 2012: 64098 st 2013: 59799 st 2014: 58894 st 2015: 54584 st
Kostnad: Lön 2.341.000 kr, hyra 255.000 kr, städ 12.000 kr, IT/Tele/Övrigt 181.000 kr, medier
217.000 kr, Totalt: 3.006.000 kr, Intäkter: -382.000 kr,
Netto: 2 624 000. Kostnad/utlåning 2015 ca 48 kr.
Roma
(1 bibliotekarie, 1 biblioteksassistent 180%)
Utlån 2012: 39190 st 2013: 35086 st 2014: 32922 st 2015: 33444 st
Kostnad: Lön 800.000 kr, hyra 316.000 kr, städ 58.000 kr, IT/Tele/Övrigt 71.000 kr, program
20.000 kr, medier 154.000 kr Totalt: 1.419.000 kr Intäkter: -45.000 kr.
Netto: 1 374 000. Kostnad/utlåning 2015 ca 41 kr.
Östergarn
(1 biblioteksassistent 44%)
Utlån 2012: 5097 st 2013: 5929 st 2014: 5293 st 2015: 5616 st
Kostnad: Lön 182.000 kr, hyra 35.000 kr, IT/Tele/Övrigt 2.000 kr, program 4.000 kr, medier
23.000 kr
Totalt: 246.000 kr Kostnad/utlåning 2015 ca 44 kr.
Almedalsbiblioteket
(6 bibl, 13 biblass, 1 vaktmästare, 1 IT-samord, 1 webbutveckl ca 1850%), (Även 6 st
universitetsanställda bibliotekarier)
Utlån 2012: 228548 st 2013: 233990 st 2014: 232999 st 2015: 219823 st
Kostnad: Lön 8.280.000 kr, hyra 3.538.000 kr, städ 557.000 kr, IT/Tele/Övrigt 3.325.000 kr,
program 75.000 kr, medier 1.785.000 kr, Totalt: 17.560.000 kr ,Intäkter: -3.427.000 kr
Netto: 14 133 000. Kostnad/utlåning 2015 ca 64 kr.
Patientbiblioteket på lasarettet
(1 biblioteksassistent 100%)
Utlån 2012: 7358 st, 2013: 8519 st, 2014: 8136 st, 2015: 6927 st
Kostnad: Lön 405.000 kr, ingen hyra och städ, IT/Tele/Övrigt 6000 kr, medier 70.000 kr
Totalt: 481.000 kr, Intäkter: -82.000 kr
Netto: 399 000. Kostnad/utlåning 2015 ca 58 kr.
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Gråbo
(1 bibliotekarie, 1 biblioteksassistent 200%)
Utlån 2012: 44437 st 2013: 39371 st 2014: 37713 st 2015: 36747 st
Kostnad: Lön 901.000 kr, hyra 368.000 kr, städ 39.000 kr, IT/Tele 36000 kr, program 6000 kr,
medier 110.000 kr, Totalt: 1.460.000 kr, Intäkter: -21.000 kr
Netto: 1 439 000. Kostnad/utlåning 2015 ca 39 kr.
Korpen
(1 bibliotekarie, 1 biblioteksassistent 139%)
Utlån 2012: 13165 st 2013: 15202 st 2014: 12177 st 2015: 15003 st
Kostnad: Lön 644.000 kr, ingen hyra, städ, IT/Tele/Övrigt 8000 kr medier 70.000 kr
Totalt: 722.000 kr Kostnad/utlåning 2015 ca 48 kr.
Klinte
(1 bibliotekarie, 2 biblioteksassistenter, 300%)
Utlån 2012: 21617 st 2013: 23072 st 2014: 22494 st 2015: 22250 st
Kostnad: Lön 1.244.000 kr, hyra 91.000 kr, städ 56.000 kr, IT/Tele 16000 kr, program 7000 kr,
medier 81.000 kr, Totalt: 1.495.000 kr, Intäkter: -250.000 kr
Netto: 1 245 000. Kostnad/utlåning 2015 ca 56 kr.
Hemse
(2 bibliotekarier, 2 biblioteksassistenter, 300%)
Utlån 2012: 51789 st 2013: 49612 st 2014: 52067 st 2015: 51106 st
Kostnad: Lön 1.462.000 kr, hyra 292.000 kr, städ 74.000 kr, IT/Tele/Övrigt 78.000 kr, program
15.000 kr, medier 153.000 kr., Totalt: 2.074.000 kr, Intäkter: -244.000 kr
Netto: 1 830 000. Kostnad/utlåning 2015 ca 36 kr.
Burgsvik
(2 biblioteksassistenter 117%)
Utlån 2012: 10733 st 2013: 10421 st 2014: 8943 st 2015: 9411 st
Kostnad: Lön 285.000 kr, hyra 90.000 kr, städ 25.000 kr, IT/Tele 22.000 kr, program 5000 kr,
medier 54.000 kr Totalt: 481.000 kr, Intäkter: -4.000 kr
Netto: 477 000. Kostnad/utlåning 2015 ca 51 kr.

2017-02-02 - Remissunderlag
Regionstyrelseförvaltningen
Jan-Olof Henriksson

50

Utlåning på biblioteken 2012--2015
2015

Bibliotek
Fårösund
Slite
Almedalen
Lasarettet
Korpen
Gråbo
Bokbuss
Roma
Östergarn
Hemse
Klinte
Burgsvik
Totalt

Nettokost

2012

2013

2014

2015 Totalt

495000 15822 19260 13272
8485
56839
1154000 19192 17739 15814 17525
70270
14133000 228548 233990 232999 219823 915360
399000
7358
8519
8136
6927
30940
722000 13165 15202 12177 15003
55547
1439000 44437 39371 37713 36747 158268
2624000 64098 59799 58894 54584 237375
1374000 39190 35086 32922 33444 140642
246000
5097
5929
5293
5616
21935
1830000 51789 49612 52067 51106 204574
1245000 21617 23072 22494 22250
89433
477000 10733 10421
8943
9411
39508
26138000 521046 518000 500724 480921 2020691

snitt

Kostnad/utlån
2015 snitt

14210
17568
228840
7735
13887
39567
59344
35161
5484
51144
22358
9877
505173

58,3
65,8
64,3
57,6
48,1
39,2
48,1
41,1
43,8
35,8
56,0
50,7
54,3

Av tabellen framgår de senaste 4 årens statistik. Slite och Almedalen är de i särklass
dyraste/utlåning. Totalt sett minskar utlåningen stadigt och kostnaderna/utlåning stiger.
4.5.4.1 Utredarens förslag

Enligt kommunallagen måste en kommun ha Folkbibliotek och länet ett länsbibliotek. Skolorna
(dock inte Folkhögskolor) är också skyldiga att ha bibliotek, men då inte för långt ifrån skolans
egna lokaler.
En samordning mellan skolornas bibliotek och folkbiblioteken synes vid en första anblick vara
den enkla och rätta vägen att gå. Att främja läslusten är en viktig uppgift för biblioteken liksom
för skolan, den måste tas på största allvar och en samverkan mellan folkbiblioteken och skolan
är betydelsefull och väsentlig. Dock skiljer sig utbuden av böcker/media och behovet av
öppettider mellan folkbiblioteken och skolbiblioteken, liksom den rent fysiska tillgängligheten,
så en samordning där är inte helt enkel. Lokalen måste ju finnas på ett sådant ställe i skolan där
den lätt kan avgränsas för att skapa tillgänglighet på kvällstid och helger då skolan ju normalt är
stängd.
Därför tror jag inte att en samorganisering med skolan är rätt väg att gå, det har jag egen
erfarenhet från tidigare uppdrag av. Biblioteken är också en kulturplattform och jag, liksom
andra som jag intervjuat, ser det naturligare att lägga kulturen och biblioteken i samma
organisation, så det blir mitt förslag.
Biblioteksutbudet på Gotland är som framgår stort. Som också framgår så sjunker utlåningen,
men den digitala sidan har ökat kraftigt de senaste åren, men visar en utplanande tendens.
I detta läge bör man se framåt och försöka titta i kristallkulan.
När besparingar krävs så känns det rimligt att föreslå en anpassning av utbudspunkter till de
serviceutbudspunkter som är under utredning.
En kompletterande modell för att klara besparingarna kan vara att samordna biblioteken i
kluster, enlig förslaget från förvaltningen (se bifogat material sist i rapporten). För att få
besparingseffekter krävs det dock att man förändrar sättet att arbeta. Inte bara att man förlägger
bibliotekariernas arbete till flera orter, utan också överväger att skapa s k meröppna bibliotek.

34,8
65,7
61,8
51,6
52,0
36,4
44,2
39,1
44,9
35,8
55,7
48,3
51,7
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Dessa finns på många håll i landet och innebär att låntagarna har begränsade tider med
bibliotekarier, men tillgång till biblioteket även på andra tider med en tagg och kod. I dessa bör
kanske låntagarna på dessa obemannade tider även kunna via nätet chatta med en bibliotekarie
på ett annat bibliotek och få hjälp om det behövs. Detta kräver dock investeringar, som måste
beaktas. Att arbeta på detta sätt kräver mer av bibliotekarierna och också kanske fler utbildade
bibliotekarier än idag, men då på bekostnad av antalet biblioteksassistenter som bör minskas.
Detta finns också i planerna och visionerna i biblioteksavdelningen idag.
I Visby bör utbudet kvarstå, förutom Almedalsbiblioteket, också på Korpen och Gråbo.
Korpen för att många med funktionshinder tar sig dit och har svårt att ta sig ned till
Almedalsbiblioteket. Gråbo har hög volym och låga kostnader och bör därför bibehållas tv.
På lasarettet bör patientbiblioteket avvecklas då patienterna som idag ligger inne är för sjuka för
att kunna läsa i någon större omfattning. Utlåningen är ganska låg och sannolikt är det personal
och anhöriga till största delen. Dessa kan vända sig till andra bibliotek. Nämnden har hösten -16
beslutat om nedläggning av patientbiblioteket under 2017.
Bokbussen håller relativt låga kostnader och kan eventuellt få utökat uppdrag att täcka in de
orter som biblioteken försvinner ifrån om dom gör det. En framtida möjlighet är att ersätta den
stora bussen med två mindre som trafikerar norra respektive södra Gotland.
Sammanfattande förslag: organisera biblioteksavdelningen tillsammans med kulturen i en
kultur- och biblioteksavdelning under en kulturchef i regionstyrelseförvaltningen.
Besparingarna som KFN fattat beslut om för 2017 på 691 000 (varav halvårseffekt på
patientbiblioteket på Visby lasarett), och 891 000 på sikt kompletteras med att ge
biblioteksorganisationen ett sparbeting på ytterligare 2 800 000 att klara före 2019 års utgång.
Medel avsätts centralt 2017-2019 för att kunna investera i ny utrusning i syfte att skapa
meröppna bibliotek, delas mellan anläggningarnas behov och biblioteken.
Besparing 3 691 000 på årsbasis från 2020.
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Bilaga 1

PM Förslag på ny styrmodell av
kultursamverkansmodellen på Gotland
(Beredningsgruppen 2016-07-05)
Syfte

Syftet med detta PM är att bereda möjlighet att genom ett politiskt ställningstagande kring
styrningen av kultursamverkansmodellen och ansvarsfördelningen mellan regionstyrelsen och
kultur- och fritidnämnden göra ett vägval kring framtida arbetssätt. En konsekvens av det beslut
som kommer att fattas blir att styrdokumentet ”Hantering av kultursamverkansmodellen på
Gotland”, RF § 153 2012-11-26, RS 2012/491, revideras.
Frågeställningar:
1. Hur säkrar vi att regionstyrelsen, som har det övergripande ansvaret för regionens ekonomi
och det regionala utvecklingsansvaret, har tillräcklig insyn och tillräckliga påverkansmöjligheter?
2. Hur säkrar vi att kultur- och fritidsnämnden, som har kompetens inom kulturen, har
tillräckligt inflytande?
3. Hur säkrar vi att det politiska uppdraget har sina forum och att tjänstepersonernas
fackkunskaper har sina, samt att kunskaperna tas tillvara i det operationella arbetet?
4. Hur säkras förtroendefulla relationer mellan regionstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden,
liksom mellan ledningskontoret och kultur- och fritidsförvaltningen?
5. Hur förankras regionrådens uppdrag att ha särskilt ansvar för kulturfrågor? Och vad innebär
uppdraget? Hur säkras förtroendefulla relationer?

Inledning
Detta PM är en sammanfattande redogörelse av det avgränsade området
kultursamverkansmodellens styrning. Brister har uppmärksammats i nuvarande styrmodell och
här redovisas alternativ. Det nu gällande styrdokumentet togs fram 2012 när
kultursamverkansmodellen var ny sedan ett år och man ännu inte visste formerna för Region
Gotlands kontakter med Statens Kulturråd, som är den bidragsgivande enheten för den
regionala kulturen på Gotland.
Nedan under rubriken Styrmodeller redovisas två alternativ till styrning av
kultursamverkansmodellen på Gotland. När politiken beslutat inriktning kommer nuvarande
styrdokument att uppdateras enligt valt alternativ, varvid dokumentet kommer att beslutas i
regionstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden samt regionfullmäktige.
En beredningsgrupp bestående av representanter från ledningskontoret och kultur- och
fritidsförvaltningen har under 2015 och 2016 arbetat fram alternativen.

Bakgrund

Kultursamverkansmodellen infördes 2011 med Gotland som en av de fem första regionerna att
”testköra” modellen. Samtliga län och regioner utom Stockholm ingår sedan 2013 i modellen.
Kultursamverkansmodellen är den största kulturpolitiska reformen sedan sjuttiotalet. Den
infördes för att skapa ett ökat utrymme för regionala prioriteringar och variationer.
Kultursamverkansmodellen har inneburit att landsting och regioner som ingår i modellen nu
beslutar, i samverkan med länets kommuner och kulturlivet, hur det statliga bidraget fördelas till
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regional kulturverksamhet. Tidigare har staten avgjort vilka regionala kulturinstitutioner som är
berättigade till statligt stöd. Kulturrådet beslutar, efter samråd med samverkansrådets parter,(1)
och med utgångspunkt i kulturplanerna, om nivån på bidragen till respektive landsting och
region.
1) Samverkansrådet består av Riksarkivet, Riksantikvarieämbetet, Svenska Filminstitutet,
Riksteatern, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Kungliga biblioteket, Konstnärsnämnden och
Länsstyrelserna.
Storleken på stödet beror på Kulturrådets bedömning av Region Gotlands ambitioner och
satsningar, så som de framförs i kulturplanen, i jämförelse med övriga regioner och landsting i
Sverige. Fördelningen sker också utifrån statens kvalitativa och kvantitativa uppföljning av den
regionala kulturverksamheten inom kultursamverkansmodellen. Exempelvis bedöms
måluppfyllnad av kulturplanen samt hur regionen bidrar till att de nationella kulturpolitiska
målen nås. Ett beslut kommer årligen i slutet av januari som meddelar den statliga delen av
bidragets storlek. Kultur- och fritidsnämnden beslutar om den regionala delen. År 2016 erhölls
22 600 000 kr från staten och regionen bidrog med 19 425 849 kr, vilket ger fördelningen att
den statliga delen står för 53,78 % och den regionala delen 46,22 %.
Styrning
I processen där staten överfört ansvaret för att prioritera, fördela och forma den regionala
kulturpolitiken till regional nivå har man på både statlig och regional nivå fått testa sig fram till
hur modellen på bästa sätt ska skötas. Tack vare de erfarenheter som gjorts efterhand har
administrativa rutiner, dokument och processer uppdaterats och förbättrats. Detta arbete pågår
alltjämt på både nationell och regional nivå.
Kultursamverkansmodellen – fakta
Inom kultursamverkansmodellen ska region/landsting dela ut statliga medel inom följande sju
verksamhetsområden:
1. professionell teater-, dans- och musikverksamhet
2. regional museiverksamhet
3. regional biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet
4. konst- och kulturfrämjande verksamhet (kulturkonsulenter)
5. regional enskild arkivverksamhet
6. filmkulturell verksamhet med särskild inriktning mot barn och unga
7. hemslöjdsfrämjande verksamhet.
Område 4, konst- och kulturfrämjande verksamhet, avser till största delen
konsulentverksamhet.
Den politiska instans som äger frågan om kulturinstitutionernas uppdrag och medel har följande
fyra huvudansvarsområden:
Att utse vilken organisation/institution som är bäst lämpad att ha ansvar för respektive
verksamhetsområde.
Att upprätta styrdokument, regionala kulturpolitiska mål samt ansvara för att en kulturplan
tas fram.
Att årligen besluta om fördelning av medel, statliga och regionala, till de institutioner man
utsett.
Att ansvara för uppföljning och utvärdering, analys och eventuella åtgärder, inklusive att
leverera underlag till statliga myndigheter.
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Kultursamverkansmodellen på Gotland
Inom Region Gotland är det i nuläget följande institutioner som har det regionala uppdraget:
Gotlands Museum: regional museiverksamhet, hemslöjdsfrämjande verksamhet. Huvudman
för fyra konsulenter inom hemslöjd, kulturarv och konst.
Gotlandsmusiken: professionell musikverksamhet.
Länsteatern på Gotland: professionell teater- och dansverksamhet. Huvudman för en
scenkonstkonsulent.
Gotlands Länsbibliotek: regional biblioteksverksamhet, läs- och litteraturfrämjande
verksamhet.
Film på Gotland: filmkulturell verksamhet. Huvudman för en filmkonsulent.
Utöver detta är kultur – och fritidsförvaltningen huvudman för en danskonsulent.
Kulturplanen
Kulturrådet förväntar sig att kulturplanen bygger på de nationella och regionala kulturpolitiska
målen. I de fall en region består av flera kommuner ska samverkan ske mellan regionen och
kommunerna. Eftersom Region Gotland inte har underliggande kommuner sker dialog och
samverkan direkt med de organisationer som omfattas av kultursamverkansmodellen.
Kulturrådet förväntar sig också att kulturplanen tas fram efter samråd med det civila samhället
och det professionella kulturlivet, dvs organisationer, grupper och enskilda, som ligger utanför
kultursamverkansmodellen och ej uppbär stöd ur denna.
Politisk referensgrupp
En politisk referensgrupp tillsattes första gången inför den andra kulturplanen (2014-2016) och
bestod då av politiker från kultur- och fritidsnämnden. Inför den tredje kulturplanen (20172020) tillsattes även politiker från regionstyrelsen. Det finns två syften med att ha en politisk
referensgrupp; dels anger gruppen huvudriktlinjer i kulturplanen vad gäller fokusområden och
övergripande mål, dels förankras kulturplanen politiskt i processen vilket underlättar vid
beslutsfattande av den slutgiltiga produkten. Den politiska referensgruppen är representerad
med både majoritet och opposition med syfte att bädda för långsiktighet.
Nulägesbeskrivning
Nuvarande styrmodell på Gotland är enligt ett politiskt beslut (”Hantering av
kultursamverkansmodellen på Gotland”, RF § 153 2012-11-26) utformad så att den ger kulturoch fritidsnämnden det fulla regionala kulturansvaret. I praktiken har detta styrsätt bidragit till
otydlighet och informationsbrist, vilket skapat viss oro som gnagt på förtroendekapitalet både
bland politiker och tjänstepersoner. Kultur- och fritidsnämndens kompetens har tagits tillvara,
men regionstyrelsens politikers inflytande och överblick har saknats, främst i processen med att
ta fram och besluta om nya kulturplaner.
Regionstyrelsen tog inför den tredje kulturplanprocessen beslut att även politiker från
regionstyrelsen skulle ingå i den politiska referensgruppen. Kultursamverkansmodellen har
därför i nuläget en slags mellanvariant av styrning där regionstyrelsen tagit ett tydligare grepp för
ökad insyn och ökade påverkansmöjligheter genom att utse representanter att medverka i den
politiska referensgruppen.
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Inom ramen för detta styrsätt har identifierats en utmaning i att skilja det politiska uppdraget
från det operativa, enligt principen om armlängds avstånd, dvs att politiken beslutar vad och
tjänstepersonerna hur. Politiken upplevde vid senaste arbetsprocessen att man inte blev lyssnad
på och tjänstepersonerna upplevde sig alltför detaljstyrda. Politiker i kultur- och fritidsnämnden
som suttit med i den politiska referensgruppen under förra omgången ansåg även att gruppen
nu blivit för stor för att kunna ha ett effektivt arbetssätt. Resultatet har blivit att politiker från
kultur- och fritidsnämnden känner att de inte längre i praktiken har det fulla ansvaret för den
regionala kulturens styrning. Risken för polarisering och att processen upplevs som prestigefull
blev därmed större, främst beroende på att teori och praktik inte följts åt.
Regionråd med särskilt ansvar för kulturfrågor finns. Dock är varken uppdrag eller mandat
tydligt formulerat eller kommunicerat intern och externt, varvid de får en oklar roll i
styrsammanhangen vad gäller kultursamverkansmodellen såväl som över hela det kulturpolitiska
fältet.
För att skapa tydlighet och en struktur som är långsiktigt hållbar behövs en ny styrmodell som
politiken beslutar om och som både politik och tjänstepersoner på alla nivåer ställer sig bakom
och verkställer, dvs som följer i teori och praktik.
Styrmodeller
Alternativ 1 – nuvarande styrmodell
Alternativ 1 är så som kultursamverkansmodellen är beslutad att fungera idag.
Kultur- och fritidsnämnden
1. Äger den politiska frågan om den regionala kulturens styrning, inklusive att utse vilken
organisation/institution som ansvarar för respektive område enligt förordningen, samt ansvar
för att kulturplanen tas fram och beslutas, liksom revideringar av densamma.
2. Beslutar årligen om fördelning av medel (statliga och regionala) till institutioner inom
kultursamverkansmodellen.
3. Ansvarar för uppföljning och utvärdering, analys och eventuella åtgärder, inklusive att
leverera underlag till statliga myndigheter.
Kultur- och fritidsförvaltningen tar fram kulturplanen samt stödjer ledningskontoret i
beredningen inför beslut i regionstyrelsen och regionfullmäktige. Förvaltningen handhar även
den årliga revideringen av kulturplanen, samt bereder ärendet med fördelning av statliga och
regionala medel till kulturinstitutionerna. Förvaltningen rapporterar även regionens regionala
kulturverksamhet till berörda instanser som efterfrågar underlag till uppföljning, utvärdering
och analys.
Regionstyrelsen
1. Har det övergripande ekonomiska ansvaret genom att bland annat föreslå regionfullmäktige
budget till kultur- och fritidsnämnden för den regionala kulturen.
2. Har ansvaret att inför beslut i regionfullmäktige anta kulturplanen efter att den är beslutad i
kultur- och fritidsnämnden.
Ledningskontoret är beredningsinstans av kulturplanen inför beslut i regionstyrelsen och
regionfullmäktige.

Alternativ 2 – nytt förslag till styrmodell
Regionstyrelsen
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1. Har det övergripande ansvaret för den regionala kulturen.
2. Äger den politiska frågan om den regionala kulturens styrning, vilket innebär ansvar för att:
o en regional kulturplan tas fram och beslutas.
o fatta beslut om vilken organisation/institution som ansvarar för respektive område enligt
förordningen som styr den regionala kulturen (kultursamverkansmodellen).
o fatta beslut om årlig fördelning av medel (statliga och regionala) till institutioner inom
kultursamverkansmodellen, inklusive villkor för verksamheterna.
o fatta beslut om årlig revidering av kulturplanen.
Kultur- och fritidsnämnden
1. Har det praktiska ansvaret för den regionala kulturen.
2. Ansvarar för att utarbeta förslag till:
o regional kulturplan.
o vilken organisation/institution som ansvarar för respektive område enligt förordningen som
styr den regionala kulturen (kultursamverkansmodellen).
o fördelning av medel (statliga och regionala) till institutioner inom kultursamverkansmodellen,
inklusive förslag på villkor för verksamheterna.
o årlig revidering av kulturplanen.
3. Ansvarar för att uppföljning, utvärdering och analys av kultursamverkansmodellen görs i
enlighet med nationella och regionala direktiv, inklusive att leverera underlag till statliga
myndigheter.
Politisk referensgrupp
Oavsett om alternativ 1 eller 2 väljs som styrmodell föreslår beredningsgruppen att en politisk
referensgrupp framöver ska finnas med följande syfte:
1. Att ange huvudriktlinjer i kulturplanen, det vill säga fokusområden och övergripande mål,
samt
2. Att bidra till att kulturplanen förankras politiskt.
Den politiska referensgruppen föreslås bestå av politiker både från regionstyrelsen och kulturoch fritidsnämnden med representation från både majoritet och opposition för att skapa
förutsättningar för att de beslut om inriktning som tas i kulturplanen säkras ur ett långsiktigt
perspektiv.
Konsekvensanalys
Om byte av styrmodell till alternativ 2 sker säkras regionstyrelsens inflytande genom att man
äger frågan och beslutar om den regionala kulturens styrning på en övergripande nivå. Kulturoch fritidsförvaltningen fortsätter att, liksom idag, genomföra processer med att exempelvis ta
fram nya kulturplaner och leverera underlag i form av förslag till beslut. En fördel med
alternativ 2 är att det sannolikt blir lättare att till form och innehåll synkronisera kulturplanen
med regionens övriga plandokument. Kulturplanen får också större chans att bli integrerad och
förankrad i hela regionen på både nämnd och förvaltningsnivå.
Kultur- och fritidsnämndens kompetens inom kulturen säkras genom att förslag till beslut
utarbetas, vilka är grundade i den kompetens och erfarenhet inom den regionala kulturens
område som nämnden förvärvat sedan kultursamverkansmodellens införande.
En nackdel med alternativ 2 är att byråkratin med bland annat längre beslutsvägar kan komma
att öka.
Att principen om armlängds avstånd respekteras i både tjänstepersons- och politikerled samt
däremellan är av största vikt. Det är svårt att sia om hur det skulle bli med alternativ 2 i
förhållande till idag, men man kan konstatera att regionstyrelsen genom regionråden har fler
heltidspolitiker (kultur- och fritidsförvaltningen har en avlönad ordförande på 20 %) som
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därmed har mer tid och större möjlighet att engagera sig politiskt. Huruvida arbetssätt skiljer sig
åt på de olika politiska nivåerna är med nuvarande kunskap inte möjligt att uttala sig om.
Förtroendefulla relationer mellan regionstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden samt mellan
ledningskontoret och kultur- och fritidsnämnden säkras bäst genom tydliga styrdokument och
tydlig ansvarsfördelning som är ändamålsenlig för alla parter och som harmonierar med
respektive instans uppdrag och syfte. Alternativ 2 ger möjlighet att testa om en sådan styrmodell
kommer att ge bättre resultat än nuvarande.
Regionrådens roll, uppdrag och mandat vad gäller kulturfrågor och arbetsprocesser på
kommunal och regional nivå bör utredas och kommuniceras för ökad tydlighet.
Diskussion
Storregionfrågan är en yttre faktor som i förlängningen kan påverka Region Gotlands status vad
gäller det som idag är regionala kulturfrågor. Detta är avhängigt nationell politik och då beslut
inte väntas förrän tidigast år 2018 och genomförande 2019, har beredningsgruppen i detta PM
inte tagit hänsyn till den omständigheten. 6/5
Sammanfattning
Med bakgrund mot de i syftet formulerade frågorna kan konstateras att nuvarande styrsystem
inte är optimalt och att det bör ses över. Alternativ 2 är en möjlighet att testa en ny modell.
Sammanfattningsvis kan sägas att en ny styrmodell bör tydliggöra ansvarsfördelningen och
bereda möjlighet för bättre framtida arbetssätt och processer. Alternativ 2 innehåller flera
fördelar som skulle kunna avvärja en hel del av problematiken, bland annat lyfts den regionala
kulturpolitiken en nivå, samtidigt som man kan behålla mycket av den erfarenhet som dragits
och de arbetssätt och processer som utvecklats i det operationella arbetet sedan
kultursamverkansmodellens införande 2011. En annan fördel är att alternativet ökar tydligheten
och stringensen i kultursamverkansmodellens styrning, vilket sannolikt ökar chanserna för
förbättrade relationer och förtroendefulla arbetsmetoder. Om den varianten beslutas politiskt
kommer nuvarande styrdokument att uppdateras.
Beredningsgruppen, 20160705

Karin Farinder, Ulrika Jansson och Catrine Wikström
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Bilaga 2

Samlat underlag från kultur- och
fritidsförvaltningen
Gällande regionstyrelsen/ledningskontoret uppdrag (Rf § 90, 2016-06-20) att utreda
en alternativ och mer ekonomisk effektiv politiker- och förvaltningsorganisation för
kultur- och fritidsverksamheten i Region Gotland.

Bakgrund
I samband med budgetberedningen i maj 2016 konstaterades omfattande besparingsbehov
inom Region Gotland (170 miljoner kronor under tre år). Regionens stora underskott oroar på
både kort och lång sikt. Mot bakgrund av detta skriver Region Gotlands krisgrupp om kultur
och fritidsnämndens verksamhet:
”Kultur- och fritidsverksamheten är, med undantag för ett bibliotek, en frivillig verksamhet. Gotland har av
tradition en bred och välutvecklad kultur- och fritidsservice. I den ekonomiska situation som råder måste icke
obligatoriska verksamheter ifrågasättas.
I slutrapporten från krisgruppsarbetet föreslogs en besparing inom kultur och
fritidsverksamheten på 20 miljoner kronor år 2017 – 2019 och därefter ytterligare 20 miljoner år
2020 – 2021. I rapporten konstaterades då att ett sådant sparbeting är ”mycket omfattande med
hänsyn till verksamhetens omsättning och förutsätter en omorientering av hela Region Gotlands kultur och
fritidpolitik”.
I det uppdrag som regionfullmäktige slutligen beslutade om blev sparbetinget inte fullt så
omfattande. Den beslutade besparingen kräver stora förändringar av Region Gotlands kulturoch fritidsverksamhet.
Följande uppdrag blev beslutade (Rf § 90, 2016-06-20):
a) ”Regionstyrelsen får i uppdrag att utreda en alternativ och mer effektiv politiker- och förvaltningsorganisation för
kultur- och fritidsverksamheten i Region Gotland. I uppdraget ingår en genomlysning av åtagande,
förutsättningar för alternativa driftsformer, ökad verksamhetssamordning över förvaltningsgränser samt möjliga
organisationsförändringar”
b) ”Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att till budgetavstämningen 2016 återkomma med ett underlag för
nämnden utbud och åtagande kopplat till serviceutredningen”.
c) ”Tillsammans ska uppdragen redovisa förutsättningarna till en kostnadsbesparing relativ 2016 års budget på 15
miljoner kronor under perioden 2017-2019”.

Utgångspunkten är kultur- och fritidsförvaltningens nuvarande uppdrag och utbud. Underlaget
berör i huvudsak punkt a).
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Uppdrag
Ledningskontoret gavs i uppdrag att utreda en mer ekonomisk effektiv och samtidigt
kostnadsbesparande politiker- och förvaltningsorganisation för kultur- och fritidsverksamheten,
som så långt möjligt bevarar de värden som fastslagits i Region Gotland.
Uppdraget innebär att pröva möjligheten att samordna verksamheten med andra nämnders
åtaganden. Uppdraget innebär också att pröva alternativa driftsformer.
Uppdraget ska bedrivas i projektform och bl.a. belysa aspekterna brukare/medborgare,
ekonomi, samarbetspartners/intressenter. Uppdraget ska också belysa konsekvenser på kort och
lång sikt. Intryck från hur andra kommuner bedriver kultur- och fritidsverksamhet ska tas med.
Projektledare Jan-Olof Henriksson har som en del i sitt uppdrag begärt från kultur- och
fritidsförvaltningen förslag på alternativa organisationsformer för varje avdelning där
avdelningscheferna för respektive avdelning har utgått från sin verksamhet.

Nuläge inom KFF
Kultur- och fritidsförvaltningen har idag 116 årsarbetare fördelat på 131 personer. Staben för
förvaltningen består av förvaltningsdirektör, ekonom, nämndsekreterare, kommunikatör och en
kvalitetssamordnare (för att bland annat sköta mätningar och rapportering som Kulturrådet
kräver in gällande kultursamverkansmodellen). Förvaltningen köper HR-tjänst från SF.
Precis som övriga förvaltningar inom Region Gotland har KFF tre chefsled, avdelningschef – 3
st (Bibliotek, Kultur & Ungdom samt Fritid) och 6 enhetschefer. Varje enhetschef har mellan
15 och 35 medarbetare fördelat på enheter över hela ön, i verksamheter som bedrivs från 05:00
(ex simhallar) - 02:30 (ex ungdomsarrangemang) alla dagar på året.
Vidare finns även en regional kulturstrateg anställd då KFN är den regionala kulturnämnden
som ansvarar för Kultursamverkansmodellen.
Vårt uppdrag är att stärka människor, utveckla samhället och fördjupa demokratin. Det gör vi
genom att tillhandahålla mötesplatser och fylla dem med intressant innehåll. Bibliotek, badhus,
idrottsanläggningar, ungdomsgårdar, kulturverksamhet och att fördela stöd är något av det som
vi sysslar med. KFF har en roll i samhällsbyggandet där vi ofta fungerar som en sammanlänkade
funktion mellan olika aktörer. Ett exempel på detta är arbetet med att öka antalet gästnätter på
ön. Det sker genom att vi sitter med i nätverk som idrottens ö, hyr ut logi i skolor, är med i
utvecklandet av nya reseanledningar som t.ex. Crimetime eller utvecklar appar som Gotland
Film. Det finns många olika sammanhang där KFF spelar en viktig roll i arbetet med det trygga
och goda samhället.
Vår verksamhet uppmärksammas nästan dagligen i media och är en stor del i invånarnas och
besökarnas vardag. Dessutom är det vi gör en stark lockande kraft när människor bestämmer
sig för att besöka eller t.o.m. flytta till Gotland. Vård, skola och omsorg är hygienfaktorer vid ett
sådant beslut medan vår verksamhet är en flyttanledning och samtidigt en besöksanledning.

2017-02-02 - Remissunderlag
Regionstyrelseförvaltningen
Jan-Olof Henriksson

60

Vi ger inte bara människor vad de vill ha utan också vad de behöver utifrån politikens direktiv
och de värdegrund som omfattar regionens verksamheter. Vi sätter perspektiv på tillvaron
genom kulturaktiviteter och upplevelser, medverkar till dialoger, skapar mötesplatser där
mångfald och integration kan ske naturligt och vi stödjer våra folkrörelser och föreningar vilka
skapar mening och sammanhang för väldigt många.

Förvaltningsdirektörens summering
Uppdraget att se över om kultur- och fritidsförvaltningen samt nämnden kan organiseras mer
kostnadseffektivt är ett uppdrag där kvalité ställs mot ekonomi. Att göra neddragningar om 15
miljoner och även splittra en väl fungerande organisation kan ge en dubbel försämring gällande
kvalité då tillgänglighet till verksamhet de facto kommer att minskas och samlad kompetens
försvinna. De politiker och tjänstepersoner som idag driver och arbetar med nämndens
verksamhetsområde är tillsatta med kompetens och intresse just i dessa frågor och har förmågan
att prioritera klokt vid konflikt gällande verksamhetens mål och ekonomiska resurser. En
framtida organisering är i fortsatt behov av tjänstepersoner och politiker som bevakar, utvecklar
och synliggör kultur- och fritidsfrågor i en bred kontext och i ett samhällsbyggarperspektiv.
I händelse att politiken beslutar om en annan organisering av kultur- och fritidsfrågorna är det
av vikt att bibehålla en sammanhållen kultur- och fritidsavdelning. Förslagsvis läggs den in som
en avdelning i nya SF eller som en del i regionalutveckling då gränssnitten mellan förvaltningen
och regionalutveckling ofta går ihop och många samarbetsprojekt redan finns. Vidare behövs
även en politisk dimension. Ett regionråd bör ges ett rotelansvar för kultur- och fritidsfrågor
samt ett utskott tillsättas som hanterar alla de politiska prioriteringarna som måste ske gällande
kultur- och fritidsfrågor, stödhantering etc. Om detta skulle ge en ekonomisk vinning i paritet
med att det lönar sig med en omorganisering är svårt att säga. Fortfarande kommer många av de
personer som idag arbetar inom förvaltningen behövas även i denna organisation.
Gotland är en ö vars varumärke består i natur och kultur. Till Gotland reser människor för att
uppleva vårt rika kulturarv, samtida kulturyttringar av hög kvalité, uppleva den för Skandinavien
så speciella natur, delta i stora träningsläger eller cuper som är anordnade av vårt rika
föreningsliv. Att i denna kontext lägga ner en förvaltning och nämnd som driver dessa frågor
specifikt ter sig märkligt.
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Biblioteksavdelningen – Åsa Ingmansson
Nuläge och bakgrund
Folkbiblioteken på Gotland utgörs av Almedalsbiblioteket som är huvudbibliotek, tio
distriktsbibliotek spridda över ön samt en bokbuss. Huvudbiblioteket är ett integrerat folk- och
universitetsbibliotek knutet till Uppsala universitet - campus Gotland. Här finns även ett
integrerat folk- och skolbibliotek, ett medicinskt fackbibliotek och patientbibliotek.
Länsbiblioteket är en regional utvecklingsavdelning som genom omvärldsbevakning,
nätverkande och utvecklingsprojekt stärker bibliotekspersonal och chefer bland annat genom
kompetenshöjande insatser. Länsbiblioteket ska främja bibliotekens samarbete,
verksamhetsutveckling och kvalitet. Länsbiblioteket driver även Region Gotlands taltidning för
personer med läsnedsättning.
Ekonomi
Verksamheten leds av en avdelningschef och två st enhetschefer (varav en på halvtid) + en
administratör. Avdelningen består av ca 55 personer (inkl chefer).
Biblioteken har en total budget på 30 385 tkr.
Ledning, utbildning och viss administration kostar (inkl länsbiblioteket 783 tkr) 3 331 tkr.
Övriga kostnader är 27 054 tkr.

Alternativa organisationsformer
Jag ser fördelar med att behålla befintlig organisationsstruktur; vi har t.ex. goda samarbeten med
simhallarna (badhusbibliotek där vi når nya låntagare) och Gotlands Filmcentrum & Kulturhus i
Fårösund där vi har inrättat ett bibliotek med mediafokus. Vi har även samarbeten/samordning
med andra förvaltningar t.ex. UAF genom det integrerade folk- och skolbiblioteket
Gråbobiblioteket och HSF genom de samlokaliserade biblioteken på Visby lasarett. Detta gör
biblioteksavdelningen både lätt- och svårplacerad, vi hör ihop med alla och ingen. Vi kan vara
med på ett hörn i alla verksamheter men har i dagsläget ingen självklar plats hos andra. Vårt
uppdrag styrs dock av bibliotekslagen och vår verksamhet ska finnas till för alla.
Uppdraget från projektledaren Jan-Olof Henriksson utgörs här av att ge förslag på alternativ
organisationsstruktur om KFF/KFN splittrats/läggs ned vilket presenteras nedan.
Länsbiblioteket
Det är en strategisk utvecklingsavdelning och inget fysiskt bibliotek och kan därför placeras
under ledningskontoret. Taltidningen som idag är organiserad under länsbiblioteket skulle
kunna tillhöra Almedalsbiblioteket, där inspelningsstudion finns.
Folkbiblioteken
Även folkbiblioteksenheten skulle kunna ingå i ledningskontorets organisation så att biblioteken
fullt ut kan arbeta med det uppdrag som åligger dem; att biblioteken är angelägna och
tillgängliga för alla, att de bidrar till samhällets utveckling genom att främja fri
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informationstillgång, åsiktsbildning och yttrandefrihet. Biblioteken är viktiga kulturella och
demokratiska mötesplatser som främjar läsning, dialog, delaktighet och mångfald.
En placering av biblioteksavdelningen i en annan förvaltning kan begränsa bibliotekens
möjligheter att fullt ut utföra sitt lagstadgade uppdrag. En farhåga är att biblioteksfrågorna
marginaliseras och hamnar längre ned på dagordningen. Vi skulle kunna utöka vårt samarbete
med UAF och t.ex. skolbiblioteken, men då krävs ett tydligt avtal/överenskommelse om vad
varje verksamhet förväntar sig och kräver av varandra. Men en sådan sammanslagning kräver en
större utredning. Dock är det naturligt att bibehålla biblioteksavdelningen nära eller i
kulturavdelningen.
Biblioteksavdelningen kan vid en större omorganisation organiseras om internt som ett led i det
kostnadseffektiva arbetet. Följande biblioteksnav kan då skapas:
 Almedalsbiblioteket är huvudbibliotek men kan även bli navet för biblioteken i Visby, i
dagsläget Patientbiblioteket på lasarettet, Korpens bibliotek samt Gråbobiblioteket.
 Slite bibliotek blir nav för biblioteken i Fårösund, Roma och Östergarn.
 Hemse bibliotek blir nav för biblioteken i Klintehamn och Burgsvik.
 Bokbussens verksamhet ska inkorporeras i alla de tre andra naven.
Utgångspunkten för dessa nav är att samordna personalen för att effektivisera
personalresurserna, minska ensamarbete, få samsyn, ge brukarna en likvärdig biblioteksservice,
se över kompetensbehov.
Eventuell besparingar och avdelningschefens reflektioner
Det är svårt att bedöma hur stor besparing en ev. omorganisation skulle kunna ge. Det hänger
på var och hur biblioteksavdelningen införlivas; om den utvidgas med skolbibliotek eller delas
med t.ex. en kulturavdelning. Den interna samordningen kring som nav som beskrivs ovan kan
genomföras oavsett förvaltningstillhörighet. Den bör kunna ge en mindre besparing då
personalresurserna ska användas på nya, mer effektiva sätt. Vi kan även stå inför fler
biblioteksnedläggningar men i dagsläget finns inga beslut i ärendet.
Tidigare, under 70- och 80-talet, integrerades många folkbibliotek med t.ex. skolbibliotek. Detta
gjordes främst av ekonomiska skäl och för att de ansågs likartade. Men idag ser vi effekterna av
det; genomförande av uppdrag försvåras, verksamheter med olika målbild och uppdrag etc.
Självklart ska elever i skolan även komma i kontakt med folkbibliotekets verksamhet men under
skoltid ska skolbiblioteket vara skolans hjärta och hjärna.
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Ungdomsavdelningen – Björn Ahlsén
Nuläge och bakgrund
Den öppna ungdomsverksamheten inom Region Gotland är huvudsakligen organiserad inom
kultur- och fritidsförvaltningen/-nämnden (KFF/KFN). Inom andra förvaltningar finns
omfattande verksamheter med samma målgrupp, inte minst grund- och gymnasieskolan och
kulturskolan, som sorterar under Utbildnings- och Arbetslivsförvaltningen/Barn- och
Utbildningsnämnden. Inom Socialförvaltningens avdelning för individ- och familjeomsorg finns
flera verksamheter med ungdomar som en av sina målgrupper, bl.a. ungdomsenheten, barn- och
familjeenheten och enhet med ansvar för ensamkommande flyktingar.
Inom KFF/KFN är ungdomsverksamheten organiserad i en ungdomsavdelning, som är
sammanförd med kulturverksamheten. Avdelningschefen har ansvar för båda avdelningarna.
Vi bedriver vår huvudsakliga verksamhet i 7 ungdomsgårdar och ett Ungkulturhus. Tre av
verksamheterna finns i Visby, övriga verksamheter finns i Fårösund, Slite, Roma, Hemse och
Klintehamn. Vi har dessutom en fältverksamhet som bedriver uppsökande verksamhet runt om
på ön.
Ungdomsavdelningen initierar projekt utifrån ungdomarnas önskemål och behov, ofta
tillsammans med andra aktörer. Verksamheten ger ekonomiskt stöd till ungas egna
projektidéer, har en omfattande lov-verksamhet och arbetar aktivt med integrationsarbete för
asylsökande ensamkommande flyktingar.
Ekonomi
Verksamheten leds av en avdelningschef på halvtid och de ca 30 fritidsledarna arbetsleds av två
enhetschefer. Till 2017 års budget har budgetberedningen beviljat avdelningen en ramjustering
innebärande medel till ytterligare två tjänster att arbeta med integration.
Ledning, utbildning och viss administration kostar 2,1 mnkr
Verksamheten på fältet kostar 14,5 mnkr
Avdelningens verksamhet kostar sålunda totalt summa 16.6 mnkr
Alternativa organisationsformer
Förslag 1
Jag föreslår att ungdomsverksamheten som idag är organiserad inom Kultur- och
fritidsnämnden flyttas till UAF, Kulturpedagogiskt centrum, där Kulturskolan,
barnkulturverksamheten, den filmpedagogiska verksamheten inom skolan, Fenomenalen och
ansvaret för skolbiblioteken återfinns. Jag förordar också att biblioteksavdelningen blir en del av
detta förslag.
Förslaget kräver en mer omfattande utredning då den mottagande organisationen behöver
förändras för att målkonflikter inte ska uppstå och att brukarnas behov ska mötas.
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Förslag 2
Om en sådan organisering som ovan inte skulle vara möjlig eller politiskt önskvärd förordar jag
att ungdomsavdelningen bildar en egen avdelning inom SOF eller UAF med oförändrade mål
och en egen uppdragsbeskrivning och vara underställd förvaltningschefen. Hur verksamheten i
övrigt skall organiseras i chefsled etc. kan komma att bero på vilka ytterligare besparingar som
görs inom Kultur- och fritidsområdet genom nuvarande (och ev kommande sparbeting). Den
politiska ledningen är SON eller BUN.
UAF eller SOF
I diskussionerna har två alternativa placeringar genomlysts och vilket av alternativen som ska
förordas beror på hur den mottagande förvaltningen/nämnden bemöter krav och önskemål
från min verksamhet.
En absolut förutsättning är att ungdomsverksamheten får ett tydligt skriftligt uppdrag under
den nya huvudmannen och att nuvarande målsättning bibehålls samt att verksamheten
organiseras i en egen avdelning/enhet och inte splittras upp så att verksamheten underställs
rektorerna eller andra enhetschefer på de olika orter där gårdarna är belägna.
UAF
Fördelar och förväntningar
Vi upplever att det finns en god förståelse för ungdomsverksamhetens mål och syften i den
nuvarande förvaltningsledningen. Vi ser möjligheterna till att kombinera ett undervisande
uppdrag med ett gemensamt uppdrag att erbjuda goda möjligheter för unga människors
växande. Vi ser samarbetsmöjligheter med elevhälsan, kulturskolan och folkhögskolan. Vi ser
fördelar i ett närmande med Arbetslivsenheten när det gäller äldre ungdomar och unga vuxna.
Vi kommer närmare vår målgrupp organisatoriskt och har närmare till de informationsbaser
som finns inom skolan.
Nackdelar och farhågor
Från att ha varit en väsentlig del i en liten organisation blir vi en frivillig verksamhet av liten
storlek i en gigantisk organisation. Vi hamnar långt ifrån beslutsfattarna och ser stora risker i att
bli uppslukade av skolans instrumentella tänkande och att, i ungdomarnas ögon, bli förknippade
med skola och fritids och därmed bli mindre fria och mer statiskt institutionaliserade.
Vi ser också en risk i att fritidsledarna uppdrag kan komma att förändras, att de kan komma att
användas som rastvakter/lärarassistenter i en skola som lider brist på resurser, att vårt uppdrag
blir reducerat till ”att ta hand om de stökiga”. Och vi löper risk att förväxlas med och bli en del
av den inskrivna verksamheten i fritids för barn upp till 12 år, en verksamhet som har en annan
målsättning är ungdomsverksamheten.
Att bedriva ungdomsgårdsverksamhet i skolans lokaler är oftast inte optimalt, men som en del
av skolans organisation blir vi sannolikt intvingande i mindre ändamålsenliga skollokaler,
motiverat av kostnadsskäl. Det finns en överhängande risk att en icke obligatorisk verksamhet
från stå tillbaka för skolobligatoriet i tillstånd av ekonomisk knapphet.

2017-02-02 - Remissunderlag
Regionstyrelseförvaltningen
Jan-Olof Henriksson

65

SOF
Fördelar och förväntningar
Vi upplever att det finns en god förståelse för ungdomsverksamhetens mål och syften i delar av
Socialförvaltningen som idag arbetar med ungdomsrelaterade frågor. Vi ser möjligheterna till att
kombinera ett förebyggande uppdrag med ett främjande uppdrag. Vi ser samarbetsmöjligheter
med Individ- och familjeenheter och Ungdomsgruppen och andra enheter inom förvaltningen.
Vi ser större möjligheter inom SOF än i UAF i att få förståelse för vårt främjandeuppdrag.
Nackdelar och farhågor
Från att ha varit en väsentlig del i en liten organisation blir vi en frivillig verksamhet av liten
storlek i en större organisation. Vi hamnar längre ifrån beslutsfattarna och ser risker i att bli
uppslukade av socialförvaltningens vårdande och hjälpande tänk och vi ser en risk att
fritidsledarnas uppgifter förändras och att de av ungdomarna uppfattas som ”socialarbetare”.
Det finns en överhängande risk att en icke obligatorisk verksamhet från stå tillbaka i tillstånd av
ekonomisk knapphet.
Eventuella besparingar och avdelningschefens reflektioner
Besparing sker genom KFF/KFN:s nedläggning när kostnader för löner, lokaler,
förvaltningsledning och nämnd förväntas minimeras/försvinna. Detta förutsatt att motsvarande
administrativa funktioner (ekonomi, nämndadministration, kommunikation, löner, HR etc)
återfinns och kan klara av den ökade arbetsbelastningen det innebär.
Om beslut fattas att lägga ned ungdomsgårdar påverkar det naturligtvis behovet av medarbetare.
Nuvarande ungdomsavdelning har inte någon administrativ tjänst i dagsläget.
Det som motiverar dagens organisering i KFF är framför allt en gemensam förvaltningsintern
förståelse för verksamhetens syften och mål. Hela KFF:s verksamhet inriktar sig på att skapa
goda livsvillkor för medborgarna men barn och unga som främsta målgrupp. Den relativa
litenheten är ofta en stor fördel med närhet till ledning och till beslut och hela förvaltningen
genomsyras av ett salutogent synsätt och ett prestigelöst sätt att samarbeta.
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Kulturavdelningen – Björn Ahlsén
Nuläge och bakgrund
Kulturverksamheten inom Region Gotland är huvudsakligen organiserad inom Kultur- och
fritidsförvaltningen/-nämnden (KFF/KFN). Kulturskolan sorterar dock under Utbildningsoch Arbetslivsförvaltningen/Barn- och Utbildningsnämnden.
Inom KFF/KFN är kulturen organiserad under två chefer där den regionala kulturen ligger
direkt under kultur- och fritidsdirektören med en heltidsanställd handläggare medan den
primärkommunala kulturen återfinns i en egen avdelning med en avdelningschef.
Ekonomi
Regional kulturverksamhet
Den regionala kulturen består av stödet till de kulturinstitutioner som samtidigt uppbär statligt
stöd och som ingår i kultursamverkansmodellen. Dessa är Gotlands museum,
Gotlandsmusiken, Länsteatern på Gotland, Film på Gotland och Gotlands länsbibliotek samt
främjandeverksamhet genom sju kulturkonsulenter.
Budgeten är 42,4 mnkr varav ca 22 mnkr är i form av statsbidrag. Dessa medel fördelas vidare
till kulturinstitutionerna.
Primärkommunal kulturverksamhet
Inom kulturavdelningen återfinns följande primärkommunala kulturverksamheter:
 Ledning och utveckling 0,5 tjänst4 - 650 tkr
 Kulturstöd (bidrag till kulturorganisationer) 1,0 tjänst - 9 600 tkr
 Film på Gotland5 2,0 tjänster 802 tkr + statsbidrag - 877 tkr
 Danskonsulent6 0,5 tjänst 164 tkr + statsbidrag - 182 tkr
 Barnkultur inkl kultur i skolan 0,5 tjänst - 600 tkr
 Offentlig konst 0,5 tjänst - 860 tkr
Totalt 5,0 tjänster och budget ca 13 mkr.
Alternativa organisationsformer
Aspekterna på konst och kultur och svaret på frågan ”vad ska vi med kultur till?” kan utvecklas
i det oändliga. Min tes är att konst och kultur är en omistlig del av en människas tillvaro och att
kulturellt tänkande bör genomsyra såväl individen som organisationen. Estetik ska inte
underordnas funktion och det rationella och intellektuella får inte vara överordnat känslor och
upplevelser.

Delad tjänst som avdelningschef kulturavd och ungdomsavd
Regional kulturinstitution som är organiserad under den primärkommunala kulturavdelningen
6 Regional kulturinstans som är organiserad under den primärkommunala kulturavdelningen
4
5
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Samtidigt bör vi tydligare se till kulturens instrumentella värden och kulturens roll som en
utvecklingsfaktor i samhällsbyggandet. Kultur är inte en verksamhet som ska sättas i sin egen
box utan ska vara en del i alla aspekter och verksamheter i samhället.
Förslag 1
Med hänvisning till ovanstående skrivningar om kulturens uppgift föreslår jag
att Region Gotland betraktar kultur som en strategisk utvecklingsresurs och att den
kulturverksamhet som idag är organiserad inom Kultur- och fritidsnämnden organiseras som en
avdelning på ledningskontoret.
Verksamheten bör, enligt mig, organiseras i en egen kulturavdelning under regiondirektörens
chefsskap, ledd av en avdelningschef och bemannad av ett antal handläggare indelade i några få
enheter. Vilka och hur de ska bemannas kan komma att bero på vilka ytterligare besparingar
som görs inom Kultur- och fritidsområdet genom nuvarande och ev kommande sparbeting och
av hur den förmodande ändrade regionindelningen påverkar de regionala kulturverksamheterna.
Den politiska ledningen är regionstyrelsen, gärna med ett särskilt inrättat kulturutskott.
Mitt förslag att organisera kulturen på ledningskontoret och under regionstyrelsen grundar sig i
synen att kultur ska vara en del av en regionens strategiska och långsiktiga utvecklingsarbete.
Kultur har, som jag försökt beskriva ovan, infallsvinklar på och betydelse för många andra
kommunala och icke-kommunala verksamheter: skola, ungdomsverksamhet, turism,
evenemang, näringsliv, hälsa och folkhälsa, utveckling, stadsplanering. Kopplingen till näringsliv
med utvecklingsarbete, stimulans av kreativa näringar inkl film, besöksnäring och evenemang
blir de mest tydliga vid en organisering på ledningskontoret.
Regional och primärkommunal kultur
Den regionala kulturverksamheten och den primärkommunala bör absolut hållas ihop och
organiseras under samma avdelning med gemensam ledning. Att dela på den regionala och
primärkommunala kulturen är, enligt min mening, olyckligt. De professionella aktörerna och
den ideella amatörkulturen har ett utbyte av varandra likaväl som att kulturinstitutionerna och
det fria kulturlivet har behov och utbyte av varandra. Dessutom hanterar vi, i dagens
organisation, flera regionala kulturverksamheter inom den primärkommunala kulturavdelningen.
De professionella aktörerna återfinns i såväl inom institutioner som i det fria kulturlivet och det
fria kulturlivet består av både professionella och ideella aktörer, och flera semiprofessionella
däremellan.
Det behövs ett flöde av kompetens, information och kreativitet och en samverkan mellan
Länsteatern och öns två teaterföreningar, Romateatern och revysällskapen, mellan
Gotlandsmusiken och de många musikerna och ensemblerna inom öns fria musikliv, mellan
Gotlands museum och de många privata museerna och de 73 hembygdsföreningarna och
mellan Konstmuseet och gallerierna och de många bildkonstnärerna på ön. Och mellan samtliga
institutioner och den kommunala Kulturskolan.
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Det behövs även tydlig kulturpolitik och en samordnad handläggning på hur stödet som Region
Gotland förmedlar till kulturen ska administreras, prioriteras, kanaliseras och styras. Den
kulturella myllan, var ur allting växer, får inte skiljas från den professionella spetskulturen.
Förslag 2
Om ett sådant förslag inte skulle bedömas möjligt eller politiskt önskvärt föreslår jag att
kulturverksamheten tillsammans med ungdoms- och biblioteksavdelningarna överförs till den
enhet inom UAF som idag heter Kulturpedagogiskt centrum. Där finns idag Kulturskolan,
barnkulturverksamheten, den filmpedagogiska verksamheten inom skolan, Fenomenalen och
ansvaret för skolbiblioteken.
Förslaget kräver en mer omfattande utredning då den mottagande organisationen behöver
förändras för att målkonflikter inte ska uppstå och att brukarnas behov ska mötas.
Jag ser stora fördelar med en samorganisering av kultur- ungdomsverksamheterna och
Kulturskolan och Fenomenalen och mellan Biblioteksavdelningen och
skolbiblioteksverksamheten.
Eventuella besparingar och avdelningschefens reflektioner
Besparing sker genom KFF/KFN:s nedläggning när kostnader för löner, lokaler,
förvaltningsledning och nämnd förväntas minimeras/försvinna. Detta förutsatt att motsvarande
administrativa funktioner (ekonomi, nämndadministration, kommunikation, löner, HR etc)
återfinns och kan klara av den ökade arbetsbelastningen det innebär.
Utan att veta var kommande budgetbesparingar i verksamheterna kommer att göras är det
tyvärr omöjligt att i dagsläget kunna bedöma var besparingar kan göras i ledning och
administration. Att göra ytterligare besparingar där ter sig svårt, enär den nuvarande
kulturavdelningen är snålt bemannad. Nuvarande kulturavdelning har inte någon rent
administrativ tjänst i dagsläget. Med en gemensam avdelning för kultur och bibliotek, en effektiv
samordning och med vetskapen om att flera verksamheter sannolikt kommer att försvinna de
närmaste åren torde en besparing om 1-2 tjänster varav en avdelningschef inte vara orealistisk.

Fritidsavdelningen – Marie Flemström
Nuläge och bakgrund
Fritidsavdelningens uppgift är att med stöd och bidrag möjliggöra verksamhet som präglas av
bredd, hög kvalitet, idealitet och öppenhet och som främjar ideellt arbete och engagemang.
Verksamheten ska genomsyras av tillgänglighet, jämställdhet, jämlikhet, mångfald, delaktighet
och folkhälsa. Barn och ungdomar har särskild prioritet.
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Syftet med regionens fritidspolitik ska vara att på Gotland ska alla ha tillgång till ett fritidsutbud
som är utvecklande och stimulerande såväl fysiskt som psykiskt, socialt och kulturellt.
Fritidsområdet berör alla gotlänningar samt besökare av olika slag. En god upplevelse av
fritidsutbudet stärker regionens attraktivitet och varumärket Gotland vilket bidrar till regionens
utveckling och tillväxt.
Ekonomi
Verksamheten leds av en avdelningschef och två enhetschefer (anläggning och bad) och
omfattar runt 30 medarbetare.
Kostnadsfördelning 2016
Lokalhyror:
Kapitalkostnader:
Personal:
Köp av tjänster:
Stöd & Bidrag:
Övrigt:

31,8 mnkr
1,7 mnkr
13,3 mnkr
2,5 mnkr
15,3 mnkr
3,8 mnkr

Totalt

68 mnkr

Intäkter 2016
Bokning av hallar, simhallsentréer etc.

fast kostnad (0,8 % rörlig)
fast kostnad
fast kostnad
rörlig kostnad
rörlig kostnad
driftunderhåll, datasystem, it/tele etc

10 mnkr

Alternativa organisationsformer
Fritidsavdelningen bör flytta i sin helhet med avdelningschef, med hänvisning till
samverkansvinster i verksamheten. Medarbetare inom anläggningar, bidrag samt
assistentfunktion samverkar idag kring bedömningar av olika slags ansökningar. De arbetar även
i samma datasystem inklusive utbetalningar. Bokning och Bidrag kommunicerar även kring
föreningsfrågor i allt från statistik, betalningsproblematik och arrangemang. Bokningen har
givetvis också mycket samverkan med anläggningssidan kring anläggningarna, halltider etc.
En god samverkan i verksamhetsutövandet är god service mot brukarna.
Flytt till TKF
Fördelar och förväntningar
 Den gränssnittsproblematik som idag finns rörande anläggningar kan eventuellt minska.
Idag glöms ofta KFF bort att informeras när TKF planerar och genomför t ex.
renoveringar. Det drabbar brukarna negativt med inställda tider med kort varsel.
 Möjligheten finns att ta del av en större administrativ service.
Nackdelar och farhågor
 En politisk dimension av fritidspolitiken är av vikt för att säkerställa en god fritidsmöjlighet
för alla. En farhåga är därmed att man misstar politiska frågor med förvaltande (att ”fel”
uppgifter läggs ut på annan aktör). Extern aktör kan exempelvis inte fördela stöd och
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bidrag enligt kommunallagen. Bidragsbestämmelserna är politiskt fattade beslut och
förvaltningen är politikens förlängda arm vid bedömningar. Bidragskriterierna är i många
fall öppna för tolkning vilket kräver en bedömning av handläggaren. Bestämmelserna
omfattar stöd och bidrag till hela Gotlands föreningsliv.
Att föreningsrådgivning kan minska – demokratifråga.
Att fritidsfrågorna marginaliseras i en annan förvaltning där lagstadgade frågor styr
agendan i högre utsträckning och att utveckling och dialog på området fritid och folkhälsa
ska minska.
Om vi lokalmässigt blir kvar i Gunnfjaun och assistenttjänsten försvinner blir det långt till
administrativ service på TKF.
Att avdelningschefen försvinner och enheterna hamnar under annan AC; fritids
verksamhet blir förvaltande och inte utvecklande.

Eventuella besparingar och avdelningschefens reflektioner
Det finns framför allt två poster som kan påverkas och det är:
 200 tkr om assistenttjänsten försvinner om likvärdig administrativ service finns på nya
förvaltningen.
 700 tkr om avdelningschefstjänsten försvinner.
Ur mitt perspektiv ser jag inga andra ekonomiska förändringar. Det finns andra frågor som
behöver svar. Skulle vi flytta till annat hus? Vad finns för möjligheter till administrativ service
och kontorsplatser? Skulle vi bli kvar i befintligt hus? Vad händer med den administrativa
servicen?
För fritidsavdelningen så är s.k. administration samma sak som verksamhet.
Vi är också mitt i en kartläggningsprocess gällande effektivitet, kvalitet och tillgänglighet på
fritidsavdelningen samtidigt som vi måste byta boknings- och bidragssystem för att förbättra
service mot brukarna. Planerat genomförande 2019 och då finns behov av kompetent personal
vid överföring.
De olika delarna på fritidsavdelningen, främst bokning, bidrag och anläggning men även bad
samverkar mycket med varandra, då en och samma förening kan boka tid i hallar, få
aktivitetsbidrag och driftsstöd. Den sammanfattande farhågan är att fritidsavdelningen enbart
blir förvaltande vilket drabbar brukarna negativt, både i form av sämre service men även inom
utveckling på fritidsområdet.
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Biblioteken på Gotland

Kluster fr o m 2017
Arbetet kring kluster inom folkbiblioteksorganisation har pågått under lång tid. Det är
kommunicerat till personalen och egentligen var tanken att de skulle göras delaktiga i processen
i olika arbetsgrupper. Men eftersom denna utredning sker under hösten 2016 blir det
avdelningschefens och enhetschefernas struktur som förs fram.
Vad är syftet med att klustra biblioteksverksamheten?
 Få bort ensamarbete på filialer.
 Få likvärdig biblioteksservice.
 Få samsyn på biblioteksverksamheten.
 Att effektivisera personalresurserna, både kostnads- och arbetseffektivt.
 Att synliggöra och åtgärda de kompetensbehov biblioteken har.

Förslag på biblioteksorganisation
Biblioteken på Gotland
Avdelningschef 100%, placerad på Visborg
150% enhetschef
100% Biblioteksadministratör(admin.stöd för enhetscheferna)
Alt. ledning
Bibliotekschef 100%
Biträdande bibliotekschef 100%
200% biblioteksadministrörer (en på Almedalsbiblioteket samt en för Hemse/Slite)
Servicenivå 1: Visby
Almedalsbiblioteket
Här måste det ske en kompetenshöjning. Idag finns sex regionanställda bibliotekarier och
tretton regionsanställda biblioteksassistenter. Förhållandet borde vara det omvända. För att höja
kvaliteten och verksamheten och i slutändan det som användaren får, måste fler bibliotekarier
anställas vartefter en assistent går i pension eller slutar.
Ett mål med Almedalsbiblioteket är att ha öppet 7 dagar i veckan med ordinarie personal. För
detta finns inte idag de personella resurserna. Här kan tänkas att all bibliotekspersonal på ön
bemannar huvudbiblioteket; Almedalsbiblioteket.
Almedalsbiblioteket har som huvudbibliotek stor potential att utvecklas men detta måste ske i
samråd med Uppsala universitetsbibliotek.
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Distriktsbiblioteken
Servicenivå 2: Hemse och Slite
Hemse: Här ingår även biblioteken i Burgsvik, Klinte, Östergarn och Bokbussen som trafikerar
södra ön, all personal bemannar+bokbusschaufför.
Sammanlagt finns i detta kluster åtta assistenter och fyra bibliotekarier. Även här måste en
medveten strategi vara att öka antalet bibliotekarier och minska antalet assistenter.
Två av biblioteken (Burgsvik och Östergarn) finns i icke regionägda lokaler, något som i
framtiden borde åtgärdas. Bokbussen börjar bli till åren och kräver snart att bli utbytt – till vad?
Här kan tänkas att den stora befintliga bussen i framtiden byts till en eller två mer smidiga,
tillgängliga och mindre bussar.
Slite: Här ingår även biblioteken i Fårösund, Gråbo, Roma och Korpen. (Patientbibl är
borträknat även om beslutet ej ännu är taget) Bokbuss som trafikerar norra ön, all personal
bemannar+bokbusschaufför. Sammanlagt finns i detta kluster åtta assistenter och fyra
bibliotekarier. Även här måste en medveten strategi vara att öka antalet bibliotekarier och
minska antalet assistenter.
Här ses Roma som ett mycket lämpligt framtida meröppet bibliotek. Roma ligger mitt på ön,
strategiskt och många pendlare åker där förbi. Om Roma bibliotek utvecklas till meröppet kan
Östergarns bibliotek ersättas med den ökade tillgängligheten som biblioteket i Roma ger.
Bibliotekens utveckling på sikt

På sikt bör biblioteksorganisationen röra sig utanför biblioteksrummet och på ett mer
effektivt och tillgängligt sätt hitta nya och andra målgrupper t.ex. genom Utebibliotek – ett
slags pop up-bibliotek där människor är tex stränderna på sommaren, affären etc.
Biblioteksorganisationen kan även tillgängligöras mera tex genom Meröppna bibliotek(se
nedan). Det finns utvecklingspotential på biblioteken tex:









Kravhantering – minska pappersutskick samt integrera rutinen med Region Gotlands
ekonomisystem.
Inköp av litteratur - centralisera rutinen
Flytande bestånd på vissa medier, vilket
Biblioteken som servicepunkter, samarbeta med andra förvaltningar/myndigheter.
Många bibliotek erbjuder tex juristhjälp, hjälp med att fylla i blanketter tex
barnomsorg/försäkringskassa. Intresset har tyvärr varit svalt.
Fritt wifi på alla bibliotek
Hänga med i den tekniska utvecklingen – skapa Skype-hörnor, låna ut plattor med
tidskrifter etc.
Det mobila biblioteket med mobil bibliotekarie – en fältbibliotekarie!
Digitala visningar – hembesök av tex Boken kommer-verksamheten
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Meröppna bibliotek har potential att stärka bibliotekens roll i lokalsamhället. Ett sätt
att satsa på verksamheten på landsbygden. Men detta kräver också professionell
bibliotekspersonal. Det handlar om ett perspektivskifte, vems är biblioteket personalens eller användarens. Brukarna behöver inte tänka på öppettiderna. Ett
meröppet bibliotek kostar ca 500.000 kr.

Det vi på biblioteken på Gotland önskar oss är att politikerna ger oss en riktning. På vilka
orter ska vi ha biblioteksverksamhet, vilken typ av biblioteksverksamhet – bokbuss, ett
meröppet bibliotek? Vem/Vilka ska vi ev samarbeta/slås ihop med?
Åsa Ingmansson
Bibliotekschef
Biblioteken på Gotland
Region Gotland
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Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 8 mars 2017

Ärende 4

Kultur- och fritidsnämnden

RS Remiss. Strategi för ett långsiktigt hållbart
serviceutbud på Gotland
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att överlämna förvaltningens skrivelse
som sitt eget yttrande till regionstyrelsen.
Bakgrund

Regionstyrelsen fattade den 22 september beslut om ett projektdirektiv för
projektet ”Strategi för ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland”.
Strategin skall utgå ifrån en balans mellan tillgänglighet i tid, kvalitet och
kostnad, vilket kan ske genom en effektivisering av verksamhetens struktur, en
ökad digitalisering samt en utvecklad kollektivtrafik.
Strategin remitterades till nämnderna i början av år 2017 för synpunkter på
underlaget utifrån fem remissfrågor. Nämnderna ska sätta dessa frågor i
relation till sina verksamheter. Efter remissrundan är planeringen att ett slutligt
förslag till strategi ska behandlas på regionstyrelsens sammanträde den 27 april
2017, och om så sker användas som underlag i budgetberedningens arbete.
Bedömning

Förvaltningens har sammanställt synpunkter från verksamhetens avdelningar
på strategin utifrån remissfrågorna. Den sammanfattade bedömningen är att
remissunderlaget ger en bra bild av nuvarande läge. Däremot har inte hela
verksamheten tagits i beaktande då förvaltningen ger stöd gällande lokaler till
föreningar som är av stor betydelse för Gotlands landsbygd. Dessa lokaler är
även en förutsättning för kulturella evenemang. Förvaltningen har i sitt
remissvar även uppmärksammat anläggningssituationen, bland annat att baden
på Gotland är små och i dåligt skick.
Förvaltningens verksamheter på landsbygden är starkt sammankopplade med
övriga förvaltningars verksamheter. Behov finns att tydliggöra vikten av att se
helheten då en annan förvaltnings åtgärd, som nedskärning eller utökning, kan
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få som konsekvens att även kultur- och fritids verksamhet måste förhålla sig till
åtgärden. Nämnden har att ta ställning till denna skrivelse innan överlämning
till regionstyrelsen.
Kultur- och fritidsförvaltningen

Maria Modig
Förvaltningsdirektör
Bilaga:
Förvaltningens svar på remiss: Strategi för ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland
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Kultur och Fritidsförvaltningen

Ärende 4, svar på remiss

Maria Modig

Direktör
2017-03-10

Svar på remiss
”Strategi för ett långsiktigt hållbart serviceutbud på
Gotland”


Hur överensstämmer de i remissunderlaget redovisade
förutsättningarna och utmaningarna med nämndens bild av dito?
Remissunderlaget ger en bra bild av det nuvarande läget, en
ögonblicksbild, av Region Gotlands utbud av verksamhet på ön. Vad
gäller kultur- och fritidsförvaltningens (KFF) verksamhet omnämns
enbart ishallar, simhallar, ungdomsgårdar och bibliotek.
Förvaltningen ger stöd, både kontant och genom subventioner i
lokaler, till föreningsliv som är av stor betydelse för Gotland och i
synnerhet för föreningsliv på landsbygden. Dessa lokaler är
dessutom en förutsättning för kulturella evenemang. Detta är
faktorer som saknas i underlaget och som kan vara av avgörande
betydelse för en socken och för de boende.



På vilket sätt skulle nämnden kunna använda underlaget för att
effektivisera servicen och minska utbudet i riktning mot
kostnadsnivåerna hos jämförbara kommuner/landsting (i den mån
servicen/verksamheten är dyrare än hos jämförbara
kommuner/landsting)?
Underlagt är viktigt för att se helheten av Gotland och göra smarta
lösningar över förvaltningsgränserna. Om exempelvis UAF gör en
storsatsning på högstadieskolan i Roma, eller lägger ner en

Kultur- och fritidsförvaltningen
Region Gotland

högstadieskola i Klintehamn så måste KFF förhålla sig till detta
gällande exempelvis ungdomsgårdarna och
biblioteksverksamheten. Även uthyrningen av idrottslokaler är
avhängigt andra förvaltningars verksamhet. Planeringen av
lokaltrafiken är även det en aspekt som KFF behöver ta hänsyn till
gällande utbud och det gäller alla grupper som inte har/eller kan
köra med egen bil.
Det faktum att det idag finns endast gymnasieskola i Visby gör att
många ungdomar har behov av träningstider och fritidsaktiviteter i
just Visby. Trycket på KFF´s verksamheter är därför som störst här.
Exempelvis är ishallen och flera av anläggningar så fulla att inga
träningstider finns att tillgå medan det utanför Visby finns relativt
gott om tid. Det gäller både ishallar, idrottsanläggningar och
Hemsebadet.
Underlaget visar också tydligt att Gotland är välförsett med ishallar,
dock felplacerade utifrån efterfrågan. Även tillgången på bad är i
jämförelse god. Dock bör i sambandet påpekas att baden på
Gotland är små och i dåligt skick. Behovet av ett nytt större bad
med placering i Visby skulle bättre matcha efterfrågan på Gotland
idag. Gotland är i dag välförsett även gällande bibliotek. Biblioteken
gör idag många fler saker än att enbart låna ut böcker. De är idag en
viktig samhällsfunktion där människor i närområdet möts och får
hjälp med diverse, en samhällsservice, något som finns potential att
utveckla. Framför allt biblioteken och baden har utvecklats till
mötesplatser för integration. En neutral plats där en kan mötas på
lika villkor.


Hur vill nämnden definiera begreppet ”skälig tillgänglighet i tid”
för de i underlaget redovisade serviceslagen/verksamheterna som
nämnden ansvarar för (med utgångspunkt i jämförelser med
jämförbara kommuner/landsting där så är möjligt)?
För KFF´s del handlar det mycket om hur attraktiv verksamheten är
och inte alltid avståndet. Bra verksamhet lockar, exempelvis tar sig
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en hel del ungdomar till Kustparksateljén uppe i Fårösund för att
delta i deras verksamhet. Folk drar folk. Dock riktar sig
förvaltningen till stor del mot målgrupper som inte alltid kan ta sig
med egen bil. Exempelvis så är det av vikt med god kommunaltrafik
för att ungdomarna ska kunna ta sig till ungdomsgårdarna, för att
daglediga ska kunna ta sig till olika aktiviteter i bygdegårdar eller till
simhallen.
Skälig tid för att ta sig till en aktivitet är en individuell bedömning
dock bör antal i målgrupp och antal besökare sättas i paritet med
verksamhetens kostnad – exempelvis: hur många ungdomar bor i
upptagningsområdet och hur många besöker verksamheten och vad
kostar verksamheten per ungdom och per besök. Det är en politisk
fråga att göra bedömningen om värdet utifrån dessa fakta.
Enligt bibliotekslagen ska varje kommun ha folkbibliotek.
Folkbibliotek som är tillgängliga för alla och anpassade efter
användarnas behov. Det är tyngd i de uppdrag staten ger
biblioteken. Biblioteksavdelningen arbetar därför uppsökande, med
bokbuss och genom andra aktiviteter nås medborgare i andra
miljöer än inom bibliotekets fyra väggar. Denna verksamhet har
fortsättningsvis potential att kunna utvecklas för att nå fler, t.ex.
genom digitalisering, fler fordon eller pop-up bibliotek.


Kan nämnden redovisa några konkreta förslag till förändringar i
servicens/verksamhetens geografiska struktur mot bakgrund av
underlaget eller tidigare utredningar?
Förvaltningen har tidigare gjort besparingar och nedskärningar
utifrån en geografisk bedömning i kombination av i vilken
omfattning som verksamheten används och i relation av vad den
kostar skattebetalarna. Kultur- och fritidsverksamhet är, undantag
bibliotekslagen, inte lagstadgad och ska vara flexibel och lyhörd
utifrån medborgarnas synpunkter och behov. Verksamheten ska
även visa på möjligheter och bidra till utveckling vilket innebär att
allt inte kan bevaras om nytt ska tillskapas. Det måste vara ett
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ständig ifrågasättande för att inte fastna i ett bevarande som inte
hänger med i tiden och medborgarnas behov.


Vad ser nämnden för möjligheter till synergier/samverkan över
gränssnitten mellan andra nämnders verksamheter?
Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar idag i stor samverkan med i
stort sett alla förvaltningar inom Region Gotland. Utan samverkan
skulle inte så mycket verksamhet kunna möjliggöras. Som nämnts
tidigare så är KFF´s verksamheter på landsbygden starkt
sammankopplade med övriga förvaltningars verksamheter och
behöver förhålla sig till eventuella nerskärningar eller utökningar.
Det rika föreningslivet bör dock ses som en tillgång och med rätt
stöd från regionen i form av kontantstöd, lokalsubvention eller
rådgivning kan denna verksamhet skapa ett mervärde där andra
verksamheter försvinner. En ideell kraft och samverkan med
regionen gällande olika profileringar och satsningar i specifika
områden kan leda till en utveckling för hela Gotland.
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Förslag till beslut

•



Regionstyrelsen godkänner remissunderlaget av ”Strategi för ett långsiktigt
hållbart serviceutbud på Gotland”.
Regionstyrelsen remitterar underlaget till samtliga nämnder. Remissperioden är
19 december 2016 – 1 mars 2017.
Regionstyrelsen uppdrar åt ledningskontoret att organisera möten med
allmänheten rörande remissunderlaget.

Ärendebeskrivning

Regionstyrelsen fattade den 22 september beslut om ett projektdirektiv för projektet
”Strategi för ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland” och gav
ledningskontoret i uppdrag att hantera fortsatt process. Strategin skall utgå ifrån en
ambition att optimera balansen mellan de tre faktorerna; tillgänglighet i tid, kvalitet
och kostnad, vilket kan ske genom en effektivisering av verksamhetens struktur, en
ökad digitalisering samt en utvecklad kollektivtrafik.
Ledningskontoret har nu tagit fram ett remissunderlag som inkluderar
förutsättningar, utmaningar och inriktning för en ”Strategi för ett långsiktigt hållbart
serviceutbud på Gotland”. Denna föreslås remitteras till nämnderna så att dessa kan
bereda underlaget och sätta det i relation till sina verksamheter. Underlaget föreslås
också utgöra grund för dialog med aktörer i det gotländska samhället.
Remissfrågorna är:
•

Hur överensstämmer de i remissunderlaget redovisade förutsättningarna och
utmaningarna med nämndens bild av dito?

•

På vilket sätt skulle nämnden kunna använda underlaget för att effektivisera
servicen och minska utbudet i riktning mot kostnadsnivåerna hos jämförbara
kommuner/landsting (i den mån servicen/verksamheten är dyrare än hos
jämförbara kommuner/landsting)?

•

Hur vill nämnden definiera begreppet ”skälig tillgänglighet i tid” för de i
underlaget redovisade serviceslagen/verksamheterna som nämnden ansvarar
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för (med utgångspunkt i jämförelser med jämförbara kommuner/landsting
där så är möjligt)?
•

Kan nämnden redovisa några konkreta förslag till förändringar i
servicens/verksamhetens geografiska struktur mot bakgrund av underlaget
eller tidigare utredningar?

•

Vad ser nämnden för möjligheter till synergier/samverkan över gränssnitten
mellan andra nämnders verksamheter?

Efter inhämtande av remissvar från nämnderna och beredning av dessa så
färdigställer ledningskontoret ett slutligt förslag till strategi, vilken planeras behandlas
på regionstyrelsens sammanträde 27 april 2017. Om så sker skall strategin kunna
användas som underlag i budgetberedningens arbete och antas av regionfullmäktigt
den 19 juni 2017, tillsammans med budgeten.
Bedömning

Ledningskontoret bedömer att det är av stor vikt för den fortsatta processen, och det
slutliga förslaget till strategi, att förutsättningarna, utmaningar och inriktning
behandlas och kvalitetssäkras i såväl Region Gotlands nämnder som i möten med
allmänheten. Detta för att säkerställa att det i möjligaste mån finns en gemensam bild
av utgångspunkterna för den fortsatta processen.
Beslutsunderlag

Remissunderlag för ”Strategi för ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland”
bifogas.
Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Byggnadsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Social- och omsorgsnämnden
Tekniska nämnden

2 (2)

RAPPORT

Remissunderlag för
”Strategi för ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland”
Fastställd av regionfullmäktige
Framtagen av ledningskontoret
Datum 2016-12-14
Gäller 2017-2030
Ärendenr RS 2012/439
Version [1.0]

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

Region Gotland
Ledningskontoret

Remissunderlag för ”Strategi för ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland”

Strategi för ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland
Innehållsförteckning

1. Inledning
1.1 Bakgrund

1.2
1.3
1.4

1.5

2

1.1.1

Resultat av kostnadsjämförelse

1.1.2

Framtida kommunal ekonomi

1.1.3

Tidigare tillgänglighetsanalys och serviceutbudsutredning

Syfte
Mål
Metod och upplägg
1.4.1

Referenskommuner

1.4.2

Centralort och serviceområden

1.4.3

Demografisk utveckling

Befintlig struktur
1.5.1

Förskola, skola, fritidshem och gymnasium

1.5.2

Äldreomsorg (samt boende för funktionsnedsatta)

1.5.3

Vårdcentral och trygghetspunkt

1.5.4

Bibliotek, ishall, badhus och ungdomsgård

1.6
Boende och tillgänglighet på Gotland
1.7
Styrkortets inriktning
1.8
Små enheters begränsningar och möjligheter
1.9
Avgränsningar
1.10 Tre hörnstenar avseende framtida serviceutbud
Nuläge inom utvalda serviceområden
2.1
Utbildning (förskola, grundskola, fritidshem och gymnasium)

Ärendenr RS RS 2012/439 Datum 2016-12-14

2.1.1

2.2

Kostnad, antal och kvalitet
2.1.1.1

Förskola och fritidshem

2.1.1.2

Grundskola

2.1.1.3

Gymnasium

2.1.2

Tillgänglighet utifrån nuvarande serviceutbud

2.1.3

Kompetensförsörjning

2.1.4

Prognos

2.1.5

Utmaningar för utbildningsområdet

2.1.6

Slutsatser

Äldreomsorg samt boende för funktionsnedsatta
2.2.1

Kostnad, antal och kvalitet

2.2.2

Tillgänglighet utifrån nuvarande serviceutbud

2.2.3

Kompetensförsörjning

2.2.4

Prognos

2.2.5

Utmaningar för äldreomsorgen

2.2.6

Slutsatser

sid 4
sid 4
sid 4
sid 5
sid 6
sid 6
sid 7
sid 7
sid 7
sid 8
sid 8
sid 9
sid 9
sid 10
sid 10
sid 10
sid 10
sid 12
sid 12
sid 12
sid 13
sid 14
sid 14
sid 15
sid 15
sid 17
sid 19
sid 20
sid 21
sid 21
sid 23
sid 23
sid 24
sid 24
sid 26
sid 26
sid 26
sid 27
sid 27

2 (51)

Region Gotland
Ledningskontoret

Remissunderlag för ”Strategi för ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland”

2.3

2.4

3
4

5

Ärendenr RS RS 2012/439 Datum 2016-12-14

6

Vårdcentral och trygghetspunkt
2.3.1

Kostnad, antal och kvalitet

2.3.2

Tillgänglighet utifrån nuvarande serviceutbud

sid 28
sid 28
sid 31

2.3.3

Kompetensförsörjning

sid 31

2.3.4

Prognos

2.3.5

Utmaningar för sjukvården

2.3.6

Slutsatser

sid 31
sid 32
sid 32
sid 33
sid 33
sid 35
sid 37
sid 37
sid 37
sid 38
sid 39
sid 39
sid 40
sid 40
sid 41
sid 41
sid 42
sid 42
sid 44
sid 44
sid 44
sid 44
sid 44
sid 44
sid 45
sid 46
sid 46
sid 47
sid 48
sid 48
sid 48
sid 48
sid 48

Kultur och fritid
2.4.1

Kostnad och antal

2.4.2

Tillgänglighet utifrån nuvarande serviceutbud

2.4.3

Kompetensförsörjning

2.4.4

Prognos

2.4.5

Utmaningar för kultur och fritidsområdet

2.4.6

Slutsatser

Befolkningsprognos
Tillgänglighet – teori och praktik
4.1
Tillgänglighet i dag
4.1.1

Till och från Visby

4.1.2

Till och från Visby, Hemse och Slite

4.1.3

Till och från Visby, Hemse, Slite, Fårösund, Roma och Klintehamn

4.1.4

Till och från Visby och Hemse

4.2
Tillgänglighet och behov 2025
Övergripande konklusioner
5.1
Kostnad
5.2
Kvalitet
5.3
Antal utbudspunkter
5.4
Var gotlänningen bor
5.5
Skälig tillgänglighet i tid
5.6
Styrkortets inriktning
5.7
Förutsättningar
5.7.1

Effektivare kollektivtrafik

5.7.2

Digitaliseringens möjligheter

Strategi för långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland
6.1
Inriktning för serviceutbudet
6.2
Geografisk struktur
6.3
Kollektivtrafik
6.4
Digitalisering

Bilaga 1:
Bilaga 2:
Bilaga 3:
OBS!

Dokumentation
Underlag för valda kommuner/landsting
Elevantal vid de gotländska skolorna i september 2016
Ändringar efter förslag/beslut i RS AU är markerade i rött.

sid 49
sid 50
sid 51

3 (51)

Region Gotland
Ledningskontoret

Remissunderlag för ”Strategi för ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland”

Strategi för ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland
1. Inledning
Region Gotlands verksamhetsidé:

Region Gotland ska utifrån vårt ansvar som kommun, landsting och region leverera kostnadseffektiv välfärd och rättssäker service1 med hög tillgänglighet, valfrihet och god kvalitet till fast boende, besökare och
näringsliv på Gotland. Region Gotland ska vara drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över
hela ön.
Syftet med Region Gotlands strategi för ett långsiktigt hållbart serviceutbud är att skapa en
helhetsbild av servicebehov, tillgänglighetskrav och befolkningsutveckling, samt identifiera
åtgärder för att vidmakthålla ett hållbart serviceutbud1 för boende, besökare och företagare
på ön utifrån de ekonomiska, sociala och miljömässiga förutsättningar som finns.
Den ekonomiska kris som Region Gotland befinner sig i ställer redan idag krav på förändringar av serviceutbudet. Inriktningen är att, trots kommande förändringar, bibehålla, och i
möjligaste mån, stärka kvaliteten i de regionala tjänsterna.
I arbetet med att landsbygdssäkra resultatet ska de kommande förslagen sättas i relation till
hur det påverkar möjligheten för gotlänningen att bo och ha sin arbetsplats där hen vill.
Strategin för ett långsiktigt hållbart serviceutbud ska vara ett underlag för verksamheternas
planeringsarbete och beaktas i arbetet med den kommande regionala utvecklingsstrategin.
Under arbetet med denna strategi har inriktningen varit att optimera balansen mellan de tre
faktorerna; tillgänglighet i tid, kvalitet och kostnad. Det vill säga balansera vikten av attraktivitet (tillgänglighet i tid och kvalitet) och kostnad. En utgångspunkt är att få en effektiv
verksamhet för skattebetalarnas pengar.
1.1
Bakgrund
En bakomliggande orsak är det nämnda ekonomiska läget och att framtiden kräver en effektiverare verksamhet, vilket inkluderar en strukturförändring för att kunna möta framtida
behov. En ekonomisk effektivare verksamhet är en förutsättning för att kunna behålla välfärd och kvalitet i Region Gotlands service.

Ärendenr RS RS 2012/439 Datum 2016-12-14

1.1.1 Resultat av kostnadsjämförelse
Analysgruppen från SKL konstaterade i sin analys att ”den faktiska kostnaden har överstigit
standardkostnaden2 under nästan alla de senaste åren i alla delmodeller utom äldreomsorg
och LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Inom barnomsorg,
grundskola, gymnasieskola och IFO (individ och familjeomsorg) är det mycket stor skillnad, både i procentuell avvikelse och totalt belopp. Hälso- och sjukvården har en stor total
avvikelse, medan den procentuella avvikelsen inte är utmärkande3.”
SKL:s slutsats var ifrån 2014 års bokslut, men stämde fortfarande när även verksamhetsåret
2015 sammanställdes. Det visar sig i jämförelsen med den faktiska nettokostnaden i kronor
per invånare gentemot standardkostnad i kronor per invånare.
1.
2.
3.

Med service menas de tjänster som Region Gotland levererar till gotlänningarna, både det som är lagstadgat och det
som är frivilligt.
Standardkostnad är en uppskattad kostnad utifrån de förutsättningar Gotland har att bedriva en viss verksamhet, sett
utifrån bland annat demografi och geografi, och är den kostnad en kommun kan ha med hänsyn till sin struktur.
Citat hämtat från SKL:s analysgrupps presentation 22 januari 2016
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Standardkostnaden är den beräknade teoretiska kostnaden som tar hänsyn till skillnader i
kommunens struktur, eftersom kostnaden för vissa kommunala verksamheter varierar väsentligt utifrån strukturella olikheter. Sådana olikheter är exempelvis åldersstrukturen, invånarnas sociala bakgrund, elevernas programval i gymnasieskolan med mera.
Standardkostnaden kan också beskrivas som den kostnad som kommunen skulle ha haft
om man bedrev verksamheten till en genomsnittlig avgifts-, ambitions- och effektivitetsnivå
med hänsyn till de egna strukturella faktorerna enligt kostnadsutjämningssystemet.
Tabell 1: Jämförelse mellan Region Gotlands kostnad per invånare och standardkostnad för 20154

Nettokostnad,

För-

Fritids-

Grund-

Gym-

Äldre-

skola

hem

skola

nasium

omsorg

IFO

LSS

Totalt

Hälso- och
sjukvård*

6 191

1 482

11 001

4 057

11 799

4 154

4 051

42 735

27 652

4 818

1 061

9 212

3 487

11 980

3 245

4 438

38 241

25 566

1 373

421

1 789

570

-181

909

-387

4 494

2 806

78,8

24,2

102,7

32,7

-10,4

52,2

-22,2

28,5

39,7

19,4

16,3

-1,5

28,0

-8,7

kr/inv
Standardkostnad, kr/inv
Skillnad,
kr/inv
Skillnad,

119,7

mnkr
Avvikelse %

11,8

8,2

*Exklusive tandvården, då denna verksamhet inte ingår i utjämningssystemet

Sammantaget har Gotland en procentuell avvikelse mellan faktisk kostnad och standardkostnad som placerar Gotland på 280:e plats av alla Sveriges 290 kommuner.
Största procentuella avvikelsen noteras för fritidshem och individ- och familjeomsorg.
Störst avvikelse, det vill säga en högre kostnad, omräknat i pengar har förskola och grundskola. Äldreomsorgen har en lägre kostnad än vad standardkostnaden visar.
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En avvikelse mellan faktisk nettokostnad och standardkostnad kan vara ett tecken på att en
kommun valt att satsa eller inte satsa inom något specifikt område. Men i Gotlands fall
visar det sig inte i en högre kvalitet som står i paritet med högre kostnader. Exempelvis är
andelen niondeklassare som klarar de nationella kraven på samma nivå som kommuner
med lägre kostnad för grundskolan. Det omvända kan också konstateras, nämligen att upplevelsen av kvalitet i den gotländska äldreomsorgen är i nivå med de kommuner som har
högre kostnader.
1.1.2 Framtida kommunal ekonomi
Den framtida ekonomin för Sveriges kommuner ser, enligt SKL:s analys, bister ut. Orsaken
är lägre löneökningarna än väntat, vilket resulterar i lägre skatteintäkter. Detta, tillsammans
med att kostnaderna för skola, vård och omsorg beräknas stiga ytterligare under de kommande åren, innebär betydligt mindre pengar till kommunerna. SKL spår ett troligt behov
att höja skatten från det nationella snittet på 30 kronor till närmare 34 kronor. En nivå
Gotland redan har nått.
4.

Siffror och jämförelse taget från budgetunderlaget hösten 2016 baserade på underlag från SKL:s analysgrupp presenterad i januari 2016, men med 2015 års utfall.
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1.1.3 Tidigare analyser och utredningar
SWECO gjorde på uppdrag av Region Gotland en tillgänglighetsanalys av serviceutbudet
på Gotland (det vill säga den service som Region Gotland tillhandahåller samt livsmedel
och drivmedel). Denna studie har kartlagt och sammanställt lokaliseringen av regionens
verksamheter samt restid till dessa med i huvudsak bil och kollektivtrafik. Slutsatser från
denna analys har använts i rapporten.
I SWECO:s analys av tillgänglighet med bil har bland annat hänsyn tagits till hur vägskick
och hastighetsbegränsningarna påverkar på restiden. Vad gäller kollektivtrafiken tar denna
analys inte hänsyn till när bussarna går, utan bara att det går att ta sig till det aktuella servicestället med buss. Dagens busstidtabeller medger inte i alla lägen att kollektivtrafiken är
ett alternativ, eftersom avgångstider inte är anpassade efter serviceutbudets öppettid. I den
avslutande delen av rapporten utgår resonemanget utifrån att busstider och linjer är förändringsbara i den framtida upphandlingen av samordnad kollektivtrafik och skolskjuts,
Gällande servicestruktur, vilken beslutades vid kommunfullmäktige 18 juni 2008 som en
del i antagandet av Vision Gotland 2025, lyfter totalt tio orter, vilka kategoriseras i fyra
olika servicenivåer.
Orterna är i fallande ordning:
Visby, Hemse, Slite, Klintehamn, Roma, Fårösund, Lärbro, Tingstäde, Burgsvik och Katthammarsvik5.
Denna serviceutredning har inte använts i rapporten mer än vid tillgänglighetsanalysen under kapitel 4 och då genom att använda de tre, i utredningen, utpekade serviceorterna
Visby, Hemse och Slite.
1.2
Syfte
Strategin syftar till att utgöra ett underlag för en koordinerad och koncerngenomgripande
förändringsprocess som rör den offentliga service och verksamhet där Region Gotland bär
ansvaret som leverantör, med avseende på den geografiska strukturen.
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De bakomliggande motiven för detta är att, som en del i:
 Den regionala utvecklingen säkerställa en grund för en långsiktig hållbar utveckling
där hela Gotland ska vara attraktivt för boende och verksamhet.
 Hanteringen av de rådande och förväntade ekonomiska utmaningarna och de krav
på utbudsminskning som dessa förväntas leda till, planera och förbereda förändringarna på ett strukturerat och konsekvensbaserat sätt.
Syftet med strategin är också att bidra till en transparant process och skapa en insikt till
motiven bakom de åtgärder som kommer att vidtas för att få de effekter som önskas, ekonomiskt, kvalitets- och tillgänglighetsmässigt.
Strategin ska efter antagande i regionfullmäktige utgöra underlag för berörda nämnders
beredning och beslut rörande verksamheternas utveckling och placering. Den ska också tas
med vid arbetet med den kommande regionala utvecklingsstrategin.

5.

Visby, Hemse , Slite och övriga (serviceortsutredning) av Göran Hallin 2008
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1.3
Mål
Målet är att strategin ska leda till en etablering av en långsiktig hållbar struktur för ett offentligt serviceutbud såväl ekonomiskt, socialt som miljömässigt, med fokus på att hela
Gotland ska vara attraktivt för boende och verksamhet.
1.4
Metod och upplägg
Arbetet har drivits som ett projekt, i enlighet med den projektmodell som regionen beslutat
ska gälla. Både styrgrupp och referensgrupp har kopplingar till koncernledningsgruppen.
Arbetsgrupper med förankring i verksamheterna har bidragit med fakta.
Underlag till denna rapport kommer bland annat från tidigare genomförda förstudier, analyser och rapporter, vilka ligger inom ramen för detta område, se bilaga 1.
Valet har gjorts på att se på fyra större serviceutbudsområden som Region Gotland ansvarar för. Dessa är:





Förskola, skola, fritidshem och gymnasium
Äldreboende (samt boende för funktionsnedsatta)
Vårdcentral och trygghetspunkt
Ungdomsgård, bibliotek, ishall och badhus

Dessa områden analyseras utifrån nuläget och utmaningarna som utbuden står inför. Även
skälig tillgänglighet utifrån befolkningsprognosen, vilken roll en kommande förändring av
kollektivtrafiken (inklusive sjukresor och färdtjänst) har samt hur utvecklingen av digitala
tjänster kan påverka dessa serviceutbud framöver tas med i analys och slutsatser.
1.4.1 Referenskommuner
Jämförelser har gjorts med olika kommungrupper som bas. Det är dels de kommuner som
enligt verktyg i statistikdatabasen KOLADA, definieras som liknande kommuner utifrån
variabler som befolkningsstruktur och standardkostnad. Det innebär att det inte är samma
jämförelsekommuner för alla områden.

Ärendenr RS RS 2012/439 Datum 2016-12-14

Jämförelse görs också med andra valda kommuner, vars verksamhet mest liknar regionens.
Det är dock viktigt att ha med i slutsatserna att dessa inte har det unika ö-läget, vilket för
regionens del kan minska möjligheten till samarbete över kommun-/länsgränser och därmed leda till ökade kostnader.
Det finns även en grupp med kommuner som används i vissa jämförelser. Dessa klassas
liksom Gotland som turism- och besöksnäringskommuner,. Det kan dock nämnas att
medelvärdet av antalet invånare i dessa kommuner är 14 582 jämfört med Gotlands cirka
57 400. Norrtälje är större än Gotland med drygt 59 000 invånare medan övriga kommuner
ligger mellan cirka 2 800 och 21 600 invånare.
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Tabell 2: De valda kommunerna och jämförande fakta
Befolkning

Andel i

I procent

centralort
Gotland

57 400

23 670

Tätorts-

Yta

Politiskt styre

grad
41 %

62 %

3 200 km2
km2

S+MP+V

Luleå

76 100

46 600

61 %

90 %

2 250

Östersund

61 300

44 300

72 %

88 %

2 500 km2

S+MP+V

Norrtälje

59 100

17 675

30 %

63 %

2 100 km2

S+C+MP

Västervik

36 270

21 140

58 %

81 %

2 030 km2

S+C+MP

89 %

km2

Kalmar

65 780

39 400

60 %

960

S+MP

S+C+V

1.4.2 Centralort, serviceort och serviceområden
Den teoretiska ansatsen i strategin när det gäller serviceorter kommer från Walter Christallers centralortsteori. I denna används ett antal begrepp, varav centralort är ett, vilket används som definitionen av Visby. I begreppet centralort finns alla delar i serviceutbudet.
I rapporten benämns vissa delar av ön både som serviceområden och serviceort. Syftet
med detta är att inte alltid låsa serviceutbudet till en viss ort, utan att det kan finnas kompletterande utbud inom det aktuella området.
1.4.3 Demografiska utvecklingen
Den gotländska demografin med dess prognostiserade utveckling och struktur med de
framtida behoven av offentlig service gäller som en central utgångspunkt för arbetet. Mot
bakgrund av detta har de samlade analyserna gjorts av såväl det befintliga behovet av offentlig service samt det prognostiserade behovet 2025.
Prognosen visar framförallt på två saker, dels en ökad befolkning i Visby med omnejd, dels
en ökad andel äldre gotlänningar.
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Tabell 3: Visar den förväntade befolkningsutvecklingen på Gotland6.

6.

Serviceutbudet på Gotland 2016 av SWECO samt Statisticons Delområdesprognos 2015-2025
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1.4.3.1
Val av boende – tätort kontra glesbygd
Valet av bostadsort kan påverkas av flera olika faktorer och vad som är avgörande kan variera mellan olika individer. En attraktiv boendemiljö för en person kan vara oattraktiv för
en annan. Medan exempelvis vissa värderar ett aktivt kultur- och nattliv, kan lugnet och
avskildheten attrahera andra7.
Beroende på om man väljer att bosätta sig i eller utanför en tätort inom en kommun har
detta stor betydelse för kommunens möjlighet att tillhandahålla service med hög effektivitet
och kvalitet8. SCB:s rapport kring förändring i tätorterna över de senaste fem åren (20102015) visar att i de flesta län ökade befolkningen i tätort mer än länets totala befolkningsökning. Störst var skillnaden på Gotland, där ökningen i tätort var nästan sju gånger större
än ökningen i hela länet. Totalt bor 62 procent av gotlänningarna i någon av tätorterna9.
Enligt den undersökning som genomfördes av Inspiration Gotland 2014, med syftet att få
inflyttarens bild kring motiv till Gotlandsflytten, visar att över hälften av inflyttarna bor i
Visby med omnejd.
De flesta av de tillfrågade är nöjda med var på ön de bor idag. Den grupp som skiljer sig
något är de som bor i Visby med omnejd. Något fler i denna grupp önskar flytta in till
Visby istället för att bo i omnejden10.
Diagram över var inflyttaren bor idag

Diagram över vart inflyttaren vill bo

Målsättningen med det kommande serviceutbudet är att sätta attraktiviteten (tillgänglighet
och kvalitet) i relation till kostnad med hänsyn taget till miljön utifrån att minimera antalet
resta kilometer. Det innebär att serviceutbudet ska finnas där flest gotlänningarna väljer att
bosätta sig. Utifrån befolkningsstatistiken så bor 42 procent av gotlänningarna i Visby idag.
Inkluderas angränsande socknar stiger denna andel till 51 procent av samtliga gotlänningar.
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1.5

Befintlig struktur
1.5.1 Förskola, skola, fritidshem och gymnasium
På Gotland finns ett 60-tal förskolor, varav ett 20-tal är fristående verksamheter. På ön
finns 35 grundskolor i en geografiskt decentraliserad struktur. Av dessa är fem friskolor.
Den kommunala gymnasieskolan på Gotland består av ett gymnasium, med placering i
Visby (ett program ges på Grönt Centrum i Roma). Det finns även en fristående gymnasieskola med verksamhet i Visby.
7.
8.
9.
10.

Svenskt näringslivs rapport ”Faktorer som påverkar befolkningstillväxten av unga individer i olika kommuntyper”
Serviceutbud på Gotland – SWECO 2016
Tätorter 2015 – SCB-rapport MI 38 SM 1601
Inflyttarens bild av Gotland 2014
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1.5.2 Äldreomsorg samt boende för funktionsnedsatta
Särskilt boende i regional regi finns beläget i Fårösund, Slite, Bro, Visby, Roma, Klintehamn och Hemse. Särskilt boende i extern regi finns i Visby, Katthammarsvik, Burgsvik
samt i När. Totalt finns det femton boenden. Boenden för personer med funktionsnedsättning finns i Visby, Slite, Hemse och Klintehamn.
1.5.3 Vårdcentral och trygghetspunkt
Av de fyra vårdcentralerna som finns i Visby är två i regional regi, en vårdcentral finns i
Slite och en i Hemse med filial i Klintehamn. Trygghetspunkter finns sedan ett par år tillbaka på särskilda boenden i Fårösund, Roma, Katthammarsvik och Burgsvik. I Visby finns
ett akutsjukhus.
1.5.4 Bibliotek, ishall, badhus och ungdomsgård,
Biblioteken är elva till antalet och finns i Fårösund, Slite, Roma. Östergarn, Klintehamn,
Hemse, Burgsvik, via bokbussen samt fyra i Visby. Ishall finns i Slite, Visby och Hemse,
badhus i Fårösund, Visby och Hemse. En ishall och ett badhus drivs av extern part men
finansieras till stor del av regionen. Ungdomsgårdar finns i Fårösund, Slite, Roma, Klintehamn, Hemse och två i Visby.
1.6
Boende och tillgänglighet på Gotland
I översiktsplanen för Gotlands kommun 2010-2025 (reviderad 2014) är tillgänglighet en
viktig del, en attraktiv boendemiljö ska vara tillgänglig och trygg för alla. Översiktsplanens
ambition om en mer samlad bebyggelse samt en förtätning av Visbyområdet och utpekade
serviceorter ökar möjligheten att nå målet11.
Andelen som når Visby med bil utifrån dagens befolkning.
Gotland har idag en spridd bebyggelse, vilket är en
utmaning i samhällsplaneringen. Utgångspunkten är
därför att försöka styra bebyggelse till redan bebyggda områden, särskilt till tätorterna (även utanför Visby).
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Det finns begränsningar i hur mycket Visby kan
växa, vilket innebär att övriga tätorters attraktivitet
är viktig att bevaka för att klara framtida behov av
främst bostäder, men även möjlighet att arbeta utanför Visby.

11.

Bygg Gotland, översiktsplan för Gotlands kommun, rev 2014
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I den övergripande översiktsplanen (ÖP Bygg Gotland) konstateras att det har blivit alltmer
kostsamt att upprätthålla en god kommunal service i ett så spritt boendelandskap som vi har på Gotland.
Trenden för de kommunala förvaltningarna går därför mot en mer koncentrerad modell för våra serviceinrättningar. Det handlar bland annat om att förbättra kvaliteten och här spelar exempel möjligheten till
framtida rekrytering av personal en viktig roll. Även sambandet mellan arbetsplats och bostadsort är av
stor betydelse. Vision Gotland 2025 understryker att ett aktivt näringsliv förstärker serviceorternas attraktionskraft. Tätorterna inklusive Visby är beroende av sitt omlands utveckling. Boende på landsbygden
är avgörande för att bibehålla privat och offentlig service i tätorterna.
Den genomsnittliga restiden till arbetet för personer i åldrarna 20-64 var i början av 2000talet drygt 24 minuter. Tio år senare varade en genomsnittlig arbetsresa i 27 minuter, vilket
tyder på att det skett en viss ökning dessa år. Värdena avser effektiv restid, det vill säga utan
eventuell vänte- och bytestid. Den sammanlagda tiden som läggs på resor nationellt sett
tenderade i slutet av 2000-talet vara konstant kring 70 minuter. Studier som gjorts på
svenska förhållanden har kommit fram till att restiden 60 minuter enkel väg är den övre
gräns där den största förändringen i viljan att resa äger rum. Oftast brukar den maximala
pendlingstiden bedömas vara runt 40-45 minuter innan andra alternativ väljs12.
Familjebilden påverkar också viljan och sättet att pendla. Vuxna utan barn är mer benägna
att pendla kollektivt och även tidsmässigt längre, än vad vuxna med mindre barn. De sistnämnda använder i större utsträckning bil som pendlingform12.
Olika studier visar att kvinnor och män gör olika val som påverkar boende, arbetsort och
därmed även pendlingsavstånd. Vanligen har män längre tid och avstånd till sin arbetsplats
medan kvinnor har mer komplexa arbetsresor och reskedjor som innebär fler stopp för att
till exempel hämta barn eller handla13.
I analysen har hänsyn tagits till att alla boende på Gotland inte har tillgång till egen bil. Det
är då viktigt att alternativa lösningar, i form av framtida planering av kollektivtrafik, skolskjutsar och färdtjänst tas med i diskussionen. Men också platsoberoende digitala lösningar.
Frågan är vad som är skälig tid till kommunala serviceutbud. Inga nationella riktlinjer finns
för vad som anses som skälig tillgänglighet för kommunalt/regionalt serviceutbud. Det är
endast skolan som har riktlinjer för hur lång restid ett barn inom skolans verksamhet ska ha
till sin hemskola14. Det anges i riktlinjer för skolskjutsverksamhet15 och sammanfattas med:

Ärendenr RS RS 2012/439 Datum 2016-12-14

Restiden i fordon till respektive från skolan skall vara högst 60 min för elever i förskoleklass till årskurs
9. Restiden skall endast i undantagsfall överstiga 60 minuter. Målsättningen är att väntetiden före hemfärd
från skolan efter skoldagens slut inte ska vara längre än 60 minuter. Som skoldagens slut räknas den
sluttid som skolan angivit i sina ramtider.
Det finns också beskrivet i riktlinjerna hur långt från hemskolan man ska ha för att vara
berättigad skolskjuts. Så även avståndet från hemmet till där bussen stannar. Dessa riktlinjer är satta utifrån diskussion och jämförelse med andra kommuners bedömning av tid för
skolskjuts.
12.
13.
14.
15.

Skånsk restidstolerans och pendling - en studie av arbets- och utbildningsresor – Klingvall och Lindelöw
Värmlänningar i rörelse, en rapport om vardagsmobilitet – Gottfridsson och Möller
Med hemskola menas den skola som finns i närområdet sett från bostaden och på vilken barnet är berättigat plats utifrån boendeprincipen. Det är också till hemskolan som barnet är berättigat skolskjuts.
Riktlinjer för skolskjutsverksamhet beslutade i BUN (se BUN 2009/186). Senast reviderade i mars 2016
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1.7
Styrkortets inriktning
I det regiongemensamma styrkortet som antogs i RF den 16 juni 2016 har tre målområden
varit vägledande i arbetet. Dessa är:
Inom målområde Ekologisk hållbarhet finns målet:
 Ett ansvarsfullt samhällsbyggande som bidrar till tillväxt över hela ön
Inom målområde Social hållbarhet finns målet:
 En levande landsbygd och ett attraktivt Visby för bibehållen inomregional balans
Inom målområde Ekonomi finns bland annat mål kopplade till en god ekonomisk hushållning samt vårdande av de fastigheter som ägs av regionen.
1.8
Små enheters begränsning och möjligheter
Erfarenhet och undersökningar visar att för små enheter/verksamheter som inte är integrerade utan drivs självständigt oftast har svårare att lösa ekonomin och bemanningen. Leverenskvalitet kan minska om en verksamhet är beroende av ett fåtal personer. Möjlighet att
lösa eventuell oplanerad frånvaro försvåras, vilket kan riskera försämrad kvalitet på den
service som ska ges genom att exempelvis obehörig personal får inkallas som vikarie. Ett
annat scenario kan vara att verksamheten behöver stänga under en eller flera dagar.
Små enheter kan också begränsa det kollegiala lärandet och den kreativa processen som blir
i en större arbetsgrupp. Det kan också påverka säkerheten för de medarbetare som arbetar
ensamma i en verksamhet16.
Viktigt att särskilja små enheter med små avdelningar/grupper. En liten enhet kan bestå av
exempelvis små barngrupper, precis som en stor enhet kan göra. Det är storleken på avdelningen/gruppen som påverkar, inte storleken på enheten.
1.9
Avgränsningar
Viss avgränsning i framförallt underlaget för befolkningsprognosen har gjorts. Hänsyn tas
inte till de troliga effekterna av försvarets satsning på Gotland inom de närmaste åren.
Uppfattningen är att det handlar om mellan 150 till 300 personer, som sätts i relation till de
cirka 2 500 personer som årligen väljer att flytta till Gotland.
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Hänsyn är inte heller tagen till Uppsala Universitet Campus Gotlands satsning på att locka
fler studenter till ön. Inte heller till eventuella effekter av det fortsatta arbetet inom asylverksamheten.
Ytterligare en avgränsning är gjord och det är handlar om den påverkan en eventuell broförbindelse mellan Fårö och Fårösund kommer att ha för den framtida utveckling.
Projektet är inte heller bundet av den serviceortsstruktur som är redovisad i Vision Gotland
2025 och som antogs 2008.

16.

Klarar den lilla skolan de stora kraven? Om skolavveckling eller skolutveckling - SKL
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Strategin ska ta in möjligheterna till såväl digitalisering av tjänster som en utvecklad kollektivtrafik som en del i helhetslösningen. Rapporten ska därmed också kunna utgöra ett underlag för framtagande av en framtida kollektivtrafikplan.
1.10

Tre hörnstenar avseende framtida serviceutbudet

Den framtida strategin för serviceutbudet på Gotland ska definiera vad som ska ingå i utbudet och hur detta ska struktureras. Det finns tre faktorer som genomsyrar arbetet och
som sätter ramarna för hur det framtida serviceutbudet ska planeras.
Dessa är:


Tillgänglighet i tid



Kvalitet



Kostnad
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Genom att optimera balansen mellan dessa tre, utifrån det gotländska behovet och vad som
kan läras vid jämförelser med andra, sätts ramarna för det som ska vara kravspecifikationen
för strategin för ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland.
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2. Nuläge inom utvalda serviceområdena
Tabellen nedan visar kostnadsjämförelse19 med de kommuner som enligt KOLADA är
mest lika i strukturen inom det givna verksamhetsområdet. Det innebär att det är olika
kommuner/landsting som jämförs inom olika verksamheter, se vilka i nedre tabellen.
18

Tabell 4: Kostnadsjämförelse per barn/elev mellan Region Gotland och liknande kommuner
Gotland (kostnad, kr)

Verksamhet
Förskola kr/barn
Grundskola kr/elev
Fritidshem kr/barn
Gymnasium kr/elev
DELSUMMA
Äldreomsorg kr/inv. 65+
Insatser för personer med
funktionsnedsättning kr/inv.
IFO kr/inv.
DELSUMMA
Somatisk vård kr/inv.
Primärvård kr/inv.
Psykiatri kr/inv.
Tandvård kr/inv.
DELSUMMA
TOTALSUMMA
Jämförelse kommuner förskola:
Jämförelse kommuner grundskola:
Jämförelse kommuner fritidshem:
Jämförelse kommuner gymnasium:
Jämförelse kommuner äldreomsorg:
Jämförelse kommuner LSS:
Jämförelse kommuner IFO:
Jämförelse landsting:

151
118
36
132

336
228
372
277

Kostnad hos strukturellt liknande kommuner/ landsting
137
99
25
113

935
720
601
859

Avvikelse
(kr)
13
18
10
18

Avvikelse
(%)

401
508
771
418

10%
19%
42%
16%

Merkostnad
Gotland
2015, mkr
34,7
94,7
26,5
31,7
187,6

55 369
6 546

59 439
6 820

-4 070
-274

-7%
-4%

-57,2
-15,7

4 332

3 721

611

16%

35,1

15 856
3 816
2 265
627

14 604
4 330
2 065
638

1 252
-514
200
-11

9%
-12%
10%
-2%

-37,8
71,8
-29,5
11,5
-0,6
53,2
203,0
Norrtälje, Hässleholm, Piteå, Hudiksvall, Karlskoga, Sandviken, Motala
Skövde, Norrtälje, Östersund, Kalmar, Västervik, Luleå, Karlshamn
Norrtälje, Hudiksvall, Falkenberg, Sandviken, Piteå, Ängelholm Västervik
Karlskrona, Varberg, Lidingö, Skövde, Allingsås, Norrtälje, Trelleborg
Hässleholm, Nyköping, Örnsköldsvik, Falkenberg, Ängelholm, Varberg, Uddevalla
Falun, Norrtälje, Trollhättan, Nyköping, Lidingö, Landskrona, Mölndal
Hässleholm, Mölndal, Östersund, Kalmar, Norrtälje, Sollentuna, Nyköping
Jämtland, Blekinge, Kalmar, Norrbotten, Västernorrland, Västmanland, Gävleborg
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Utifrån tabellen ovan kan följande slutsats dras:
 Kostnadsläget för verksamheter inom utbildningsområdet är vid jämförelse med
liknande kommuner 187,6 miljoner kronor högre.
 Kostnadsläget för verksamheter inom äldreomsorgen är vid jämförelse med liknande kommuner 37,8 miljoner kronor lägre.
 Kostnadsläget för verksamheter inom vårdområdet är vid jämförelse med liknande
landsting 53,2 miljoner kronor högre.
2.1
Utbildning
När Region Gotlands kostnader 2015, inom för- och grundskola, fritidshem samt gymnasium, jämförs med liknande kommuners faktiska kostnader visar jämförelsen att regionen
har en merkostnad på drygt 185 miljoner kronor, se tabell ovan. Det innebär en kostnad på
cirka 3 200 kr mer per invånare jämfört med liknande kommuner, där exempelvis Norrtälje
återfinns i alla fyra verksamhetsområden inom utbildning.

18.
19.

Siffror och jämförelse taget från budgetunderlaget hösten 2016 baserade på underlag från SKL:s analysgrupp presenterad i januari 2016 men med 2015 års utfall.
Strukturella kostnader bygger, till skillnad från standardkostnad på verkliga kostnader för de utvalda kommunerna.
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Jämförs regionens faktiska kostnader med standardkostnaderna, det vill säga vad denna
verksamhet inom en kommun med samma förutsättningar som Gotland kan kosta, visar
det sig att skillnaden är ännu större.
Tabell 5: Jämförelse mellan Region Gotlands kostnad per invånare och standardkostnad
Förskola

Fritidshem

Grundskola

Gymnasium

Totalt

6 191

1 482

11 001

4 057

22 731

4 818

1 061

9 212

3 487

18 578

1 373

421

1 789

570

4 153

78,8

24,2

102,7

32,7

28,5

39,7

19,4

16,3

Nettokostnad,
kr/inv
Standardkostnad, kr/inv
Skillnad,
kr/inv
Skillnad,
mnkr
Avvikelse %

22,4

Skillnaden är drygt 4 100 kr per invånare, vilket betyder att den gotländska verksamheten
kostar 235 miljoner kronor mer än vad beräkningsmodellen visar vad den kan kosta. Skillnaden är alltså 22 procent högre än standardkostnadsberäkningen.
2.1.1 Kostnad, antal och kvalitet
2.1.1.1
Förskola och fritidshem
Kostnaden för förskolan på Gotland är 28,5 procent högre jämfört med standardkostnaden
(vad det borde kosta) och 9,7 procent högre än kostnaden hos liknande kommuner (deras
faktiska kostnader). Motsvarande för fritidshem är 39,7 procent högre än standardkostnaden och 42,1 procent högre vid jämförelse med liknande kommuner.
Tabell 6: Kostnadsjämförelse, både standardkostnad och faktisk kostnad

Förskola

Netto-

Standard-

Skillnad,

Skillnad i

Netto-

Kostnad

Skillnad

Skillnad i

kostnad,

kostnad,

kr/

procent

kostnad,

liknande

(i parantes

procent

kr/invånare

kr/invånare

invånare

kr/barn

kommun

kr/barn)

6 191

4 818

1 373

151 336

137 935

13 401

28,5

9,7

(605 )
Fritidshem

1 482

1 061

421

39,7

36 372

25 601

10 771

Totalt

7 673

5 879

1 794

30,5

187 708

174 307

24 172

42,1

(462)
13,9
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(1 067)

Sett utifrån standardkostnaden är den sammanlagda kostnaden för barnomsorg och fritidshem 103 miljoner kronor högre än standardkostnaden vilket motsvarar 1 794 kronor per
invånare20.
Merkostnaden för den gotländska verksamheten vid jämförelse med liknande kommuner är
61,2 miljoner kronor, vilket betyder att den faktiska kostnaden per barn är 1 067 kronor
högre på Gotland än i liknande kommuner.
20.

Siffror och jämförelse taget från budgetunderlaget hösten 2016 baserade på underlag från SKL:s analysgrupp presenterad i januari 2016 men med 2015 års utfall.
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2.1.1.1.1 Kvalitet i förskola och fritidshem
Förskolans verksamhet ska vara utformad med utgångspunkt i barns rättigheter och de
erfarenheter, intressen, behov och åsikter som barnen på olika sätt ger uttryck för.
Skolverket anger att: för att förskolor ska kunna bedriva en verksamhet av hög kvalitet med
syftet att stimulera barns utveckling och lärande, samt erbjuda en trygg omsorg, krävs en
stor andel utbildade förskollärare med hög kompetens i en fungerande arbetsmiljö. Det är
viktigt att system för uppföljning finns och anpassning görs när förutsättningarna ändras.
Det finns inga belägg för att det skulle finnas någon bestämd gruppstorlek eller personaltäthet som är optimal i alla sammanhang. Förutsättningarna varierar från grupp till grupp
och från tid till annan.
Inne- och utemiljön ska ge barnen möjligheter att pröva, undersöka, utforska, leka, skapa,
experimentera och konstruera. Miljön behöver också kunna förändras och anpassas över
tid, eftersom barngruppen hela tiden förändras och behoven därmed skiftar.
Inom barnomsorgen på Gotland har det under de senaste åren varit förhållandevis små
barngrupper om jämförelse görs med genomsnittet för riket. Detta är en förklaring till det
höga kostnadsläget sett per inskrivet barn. Det nationella snittet för antal barn per årsarbetare har dock sakta sjunkit under de senaste fem åren enligt skolinspektionens statistik.
Skolverket anger att fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan
samt att göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier. Fritidshemmen ska ta vara elevernas lust att lära. Den ska ta hänsyn till elevernas behov, erfarenheter och tänkande, samt anpassas till att elever har olika förutsättningar.
Uppdraget handlar bland annat om att stödja elevernas sociala och allmänna utveckling,
utvidga och fördjupa deras kunskaper och erfarenheter, samt erbjuda en meningsfull fritid.
Eleverna får även träna på demokrati, inflytande och ansvar i praktiken. Betydelsefulla inslag i verksamheten är lek, rörelse och skapande arbete. Fritidshemmet har också ett uppdrag att samverka med förskolan, förskoleklassen och skolan för elevens bästa i ett helhetsperspektiv. Fritidshemmens verksamhet regleras i skollagen.
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2.1.1.1.2 Tätortsgrad
En jämförelse har gjorts med alla Sveriges kommuner för att se om tätortsgrad spelar någon roll för kostnaden per inskrivet barn i förskolan. Det verkar inte finnas något samband.
Även för fritidshem har denna jämförelse gjorts för att se om det finns något samband
mellan tätortsgrad och kostnad för fritidshem. Det finns indikatorer som visar att det faktiskt finns ett samband om än svagt. Ju högre tätortsgrad desto lägre skolbarnomsorgskostnader21.

21.

Siffror och jämförelse taget från budgetunderlaget hösten 2016 baserade på underlag från SKL:s analysgrupp presenterad i januari 2016 men med 2015 års utfall.
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2.1.1.1.3 Jämförelser med andra
Tabell 7: Olika jämförelsetal inom förskola och fritidshem
Kostnads-

Antal barn/

Kostnads-

Antal barn/ årsar-

jämförelse

årsarbetare i

jämförelse för

betare i fritidshem

för förskola

förskola (-14)

fritidshem

(-14)

Gotland

151 336

4,82

36 372

17,7

Turist/besökskommuner

146 433

5,02

36 776

23,0

Liknande kommuner

137 935

5,50

25 601

22,5

Hela riket

137 935

5,40

34 010

22,2

Jämförelsen visar att Gotland har färre barn per årsarbetare både i förskola och i fritidshem, vilket troligen bidrar till de högre totalkostnaderna. Orsaken kan vara ett medvetet val
att ha en bra personaltäthet eller så kan förklaringen vara att det finns många små enheter.
2.1.1.2
Grundskola
Om man jämför den faktiska nettokostnaden för grundskolan med standardkostnaden så
visar det sig att Gotland ligger 19,4 procent högre, vilket motsvarar 102,7 miljoner kronor22.
Görs jämförelsen med liknande kommuner är skillnaden 18,6 procent, vilket motsvarar en
kostnad på 94,7 miljoner kronor mer än snittet i denna jämförelsegrupp.
Tabell 8: Kostnadsjämförelse, både standardkostnad och faktisk kostnad

Grund-

Netto-

Standard-

kostnad,

kostnad,

kr/invånare

kr/invånare

11 001

9 212

Skillnad

Skillnad i

Netto-

Kostnad

procent

kostnad,

liknande

kr/barn

kommun

118 228

99 720

1 789

19,4

Skillnad

Skillnad i
procent

18 508

18,6

skola*
* I kostnaderna för grundskola ingår även kostnadskompensation/elevpeng som betalas till friskolan

Den högre nettokostnaden innebär att gotlänningarna betalar 1 789 kronor mer per invånare än vad standardberäkningen anger om rimlig. Det är endast 12 av totalt 290 kommuner i Sverige, som har en större avvikelse jämfört med standardkostnad än Gotland när det
gäller grundskola.
Jämförs nettokostnaden per barn med kostnaden för liknande kommuner kostar grundskolan på Gotland 18 508 kronor mer per barn jämfört med kostnaden per barn i liknande
kommuner. Det innebär en merkostnad på totalt 94,7 miljoner kronor.
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Totalt 1 780 elever i grundskolan är under läsåret 2016/2017 berättigade till skolskjuts utifrån beslutade riktlinjer. Av dessa är det 1 219 elever som går i F-6 och 561 elever som går i
högstadiet. Av dessa elever ser fördelningen i restider ut enligt nedan.
Tabell 9: Antalet elever inom givna restidsintervall

Årsklass F-6
Årsklass 7-9
22.

Under

Mellan

Mer än

20 min

20– 40 min

40 min

652

441

126

Under
30 min
407

Mellan

Mer än 50

30-50 min

min

114

40

Siffror och jämförelse taget från budgetunderlaget hösten 2016 baserade på underlag från SKL:s analysgrupp presenterad i januari 2016 men med 2015 års utfall.
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2.1.1.2.1 Kvalitet i grundskola
SKL lyfter i rapporten Konsten att nå resultat - erfarenheter från framgångsrika skolkommuner23 fram
ett antal områden som gör en kommun framgångsrik när det gäller grundskoleuppdraget.
Det handlar bland annat om ett tydligt ledarskap, enighet om skolutvecklingens förutsättningar, samt övergripande mål och strategier, vilka ska hålla över lång tid.
Kompetenta lärare som i arbetslag kan stimulera varandra, höga förväntningar på alla inom
organisationen, kunskapsuppföljning, värdegrundsarbete och tydlig ansvarsfördelning är
andra viktiga områden. Ett annat viktigt område är möjligheten att följa upp elever med
svårigheter, samt att ha kompetenser och insatser att sätta in för de elever som behöver.
Enligt skolinspektionens definition mäts en skolas kvalitet utifrån hur väl en skola uppnår
målen för verksamheten. Målen definieras i författningar, kursplaner, läroplaner och annat
som är styrande för verksamheten.
Trots högre kostnader för grundskolan på Gotland står resultaten inte i paritet med kostnaden, vilket visar sig vid exempelvis jämförelse av i de resultat som elever i årskurs 9 har
presterat under de senaste åren, se tabellen nedan.
2.1.1.2.2 Antal barn per enhet
Det finns inget formellt riktmått kring hur många elever en grundskola ska ha. Minimum
för att elevpengen ska räcka till garanterade undervisningstid, vilket är en lagstadgad rättighet för alla elever, är 56 elever i årskurs 1-6 och 170 elever i årskurs 7-9. Då ingår ingen
extra resurs för till exempel specialpedagoger eller andra nödvändiga kompetenser. Skolor
med färre elever får ekonomiskt stöd, vilket för 2016 uppgår till 10,2 miljoner kronor.
Av de 35 grundskolorna är det fem skolor med klasserna F-6 som får ekonomiskt stöd.
Dessa är Eskelhems skola, Kräklingbo skola, Vänge skola, Öja skola samt Athene Fardhem
(friskola). För klasserna 7-9 får samtliga högstadium utanför Visby ekonomiskt stöd, eftersom högstadierna i Fårösund, Slite, Klintehamn, Roma och Hemse har för få elever.
Elevantal i Gotlands grundskolor i september 2016 presenteras i bilaga 2.
Mindre skolenheter har oftast få barn i varje årskull. För vissa elever är detta en bra och
lugn miljö, men nackdelen är att barnens umgängeskrets begränsas. En intern utredning
efter sammanslagningen 2007 av Gothems skola med Fole skola visar att barnen upplevde
det positivt att komma till en större skola med fler barn och fler kamrater.
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2.1.1.2.3 Tätortsgrad
Det ser ut att finnas ett samband med tätortsgrad även inom grundskolan. Ju högre tätortsgrad desto lägre kostnad per elev i grundskolan.

23.

Konsten att nå resultat – erfarenheter från framgångsrika skolkommuner – rapport från SKL 2009
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2.1.1.2.4 Jämförelse med andra
Tabell 10: Kostnad sett utifrån antalet barn per skolenhet och resultat.
Kostnads-

Antal barn/

Elever/ lärare

Kostnad i

Andel elever i

Meritvärden i

Andel elever i

jämförelse

skolenhet

(årsarbetare)

jämförelse

åk 6 med lägst

åk 9, genom-

åk 9 med minst

(-14)

med riket

betyg E i kärn-

snitt (-15)

godkänt i kärn-

(-15)

ämnen (-15)

grundskola

(-14)

(-15)

ämnen (-15)

Gotland

118 228

145

10,6

1,19

95

227,5

87,5 %

Turist/besökskommuner

115 955

127

10,8

1,16

93

214,7

84,1 %

Liknande kommuner

102 974

175

11,5

1,03

94

228,0

88,5 %

99 720

195

11,7

1,0

93

219,1

85,2 %

Hela riket

Tabell 11: Antal grundskolor sett utifrån befolkning och yta.
Antal

Befolkning

Yta i kommunen

grundskolor

Befolkning/ grund-

Yta/ grund-

Antal grund-

skola

skola

skolor/
100 000 pers

Gotland

35

57 400

3 200 km2

1 640

91 km2

61 st

Norrtälje

38

59 100

2 100 km2

1 555

55 km2

64 st

Östersund

39

61 300

2 500 km2

1 571

64 km2

63 st

Västervik

24

36 270

2 030 km2

1 511

84 km2

66 st

Luleå

49

76 100

2 250 km2

1 553

45 km2

64 st

Kalmar

29

65 780

960 km2

2 268

33 km2

44 st

2.1.1.3
Gymnasieskola
Antalet elever inom gymnasieverksamheten har minskat med 983 unga från år 2006 till år
2015. Det har naturligtvis ställt stora krav på organisationen att ställa om. Nettokostnaden
per invånare på Gotland ligger 16,3 procent över standardkostnaden för gymnasieskola,
vilket motsvarar en merkostnad på 33 miljoner kronor24. För gymnasieutbudet kan Gotlands ö-läge spela en stor roll. Det finns inte några andra kommuner att gå samman med
för att utöka upptagningsområdet, vilket många mindre kommuner på fastlandet kan göra.
I den här jämförelsen finns alla utbildningsanordnare med, även friskolorna. Det är alltså
Region Gotlands kostnad för gotländska ungdomars gymnasieutbildning, oavsett om de går
i kommunal gymnasieskola, i friskola på Gotland eller i någon annan kommun.
Tabell 12: Kostnadsjämförelse, både standardkostnad och faktisk kostnad
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Gymnasie-

Netto-

Standard-

kostnad,

kostnad,

kr/invånare

kr/invånare

4 057

3 487

Skillnad

570

Skillnad i

Netto-

Kostnad

procent

kostnad,

liknande

kr/elev

kommun

132 277

113 859

16,3

Skillnad

Skillnad i
procent

18 418

16,2

skolan

Den högre nettokostnaden för det gotländska gymnasiet innebär en merkostnad för gotlänningarna på cirka 550 kronor per invånare vid jämförelse med standardkostnad. Varje
elev inom gymnasieverksamheten på Gotland kostar 18 418 kronor mer än vad som är
fallet i liknande kommuner, vilket betyder en högre kostnad på totalt 31,7 miljoner kronor.
24.

Siffror och jämförelse taget från budgetunderlaget hösten 2016 baserade på underlag från SKL:s analysgrupp presenterad i januari 2016 men med 2015 års utfall.
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2.1.1.3.1 Kvalitet i gymnasieskolan
Ett sätt att mäta kvalitet är att se på betygspoängen efter avslutad utbildning. Snittet för de
gotländska gymnasieeleverna, som tar examen i sin hemkommun, ligger något över rikssnittet, men något under jämförbara kommuner.
2.1.1.3.2
Tabell 13: Jämförelse med andra kommuner

Jämförelse med andra

Kostnads-

Betygspoäng efter

Andel med examens-

Andel med högskole-

jämförelse

avslutad gymnasie-

bevis inom 4 år

behörighet, yrkespro-

gymnasium

utbildning

(i procent)

gram, inom 4 år
(i procent)

Gotland

132 277

13,97

67,4

35,1

Turist/besökskommuner

113 859

13,96

68,3

29,3

Liknande kommuner

113 859

14,19

72,0

32,0

Hela riket

122 856

13,98

70,3

31,0

2.1.2 Tillgänglighet utifrån nuvarande serviceutbud
2.1.2.1
Förskola
25
Tillgänglighetsanalysen som presenterades våren 2016 visar att
97,8 procent av befolkningen på Gotland har tillgång till en förskola inom 15 minuters restid med bil.
Inom 30 minuters restid når 98,8 procent av befolkningen och
inom 45 minuter når 99,2 procent av befolkningen en förskola.
För befolkningsprognosen 2025 är tillgängligheten likartad.
För serviceutbudet förskolor har tillgänglighet med buss inte
tagits fram. Anledningen är att kollektivtrafik, och då i synnerhet
landsbygdstrafik, är ett ”svårt” färdmedel för småbarnsföräldrar,
eftersom det generellt sett är svårt att använda kollektivtrafiken i
denna resenärsgrupp och för deras behov.
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2.1.2.2
Grundskola
Även på Gotland är tillgängligheten till grundskolor hög. Grundskolorna finns i en geografiskt decentraliserad struktur, vilken
innebär att 99,1 procent (i praktiken alla) av befolkningen når en
grundskola inom 45 minuter och 99,4 procent når inom 60 minuter med bil.
Grundskolor är en del av den kommunala servicen som konsumeras i människors närområde, i klartext är grundskolorna
många och geografiskt utspridda. Detta gäller för hela riket,
även om skolneddragningar i landsbygd och glesbygd under ett
antal år inneburit längre restider för en del elever.
25.

Serviceutbudet på Gotland – SWECO 2016

20 (51)

Region Gotland
Ledningskontoret

Remissunderlag för ”Strategi för ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland”

Andra kommuners undersökningar26 visar att det inte enbart är på Gotland som fler elever i
friskolorna har längre resväg än elever i de kommunala skolorna. En viktig aspekt i sammanhanget är att elever i friskolorna inte är berättigade till skolskjutsar.
Fritidshem är placerade i anslutning till skolan för årsklasserna F-6, därför bedöms inte
tillgängligheten för denna verksamhet specifikt utan ingår i grundskolan.
2.1.2.3
Gymnasium
Inom 90 minuter når 99,4 procent av befolkningen ett av öns
gymnasium. Det högre tidsintervallet 120 minuter bidrar inte
till att fler når ett gymnasium, eftersom det lägre tidsintervallet
täcker in hela Gotland. Med kollektivtrafik har 75,7 procent av
befolkningen tillgång till gymnasieskolan inom 60 minuters
restid. Även sett utifrån befolkningsprognosen är siffrorna
likartade.
På kartan syns att de mer perifera områdena Fårö och Storsudret helt saknar tillgänglighet.
Tillgänglighetsanalyserna ovan är baserade på yttäckning, inte
på var befolkningen i aktuell åldersgrupp bor27.
Gymnasieelev, som är heltidsstuderande vid en kommunal gymnasieskola, komvux på
gymnasienivå eller likvärdig utbildning och erhåller studiebidrag är berättigade till inackorderingstillägg för aktuellt läsår, om eleven har minst 6 kilometer färdväg skolan, behöva
påbörja resan före 06:35 eller påbörja hemresan efter kl 17:00. För höstterminen 2016 var
antalet elever med inackorderingstillägg 126 stycken av cirka 1 500 elever.
2.1.3 Kompetensförsörjning
Inom förskola och grundskolan påverkar nationella beslut till viss del kompetensförsörjningen. Ett beslut som verkställdes i slutet av 2013 är kravet på grundskolan att rekrytera
legitimerade lärare som är behöriga att undervisa i respektive ämne. Detta är i många fall en
utmaning för de gotländska skolorna, främst på landsbygden och för högstadieskolorna.
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Inom förskolan och fritidshemmen finns samma krav på att ansvariga förskollärare och
fritidspedagoger ska ha legitimation. För Gotlands del finns ett stort rekryteringsbehov av
legitimerade förskollärare och fritidspedagoger, likväl som legitimerade lärare.
2.1.4 Prognos
För befolkningen som enligt prognosen ska bo på Gotland år 2025 är tillgängligheten
mycket likartad jämfört med hur det ser ut nu. En reflektion här är dock att urbanisering
kan medföra att tillgängligheten förbättras för fler, eftersom fler väljer att bosätta sig i
Visby eller någon av de större tätorterna.

26.
27.

Närheten till skolan i Umeå kommun– Utredningar och rapporter från Övergripande planering, nr 13 2015
Serviceutbudet på Gotland - SWECO
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Tabell 14: Prognos för befolkningstillväxten i specifika grupper till 2025
Upptagningsområde

0-5 år

6-15 år

16 -19 år

Totalt

203

472

197

872

19

7

-38

-12

+/-0

-4

13

9

9

28

16

53

Roma

23

23

32

78

Klintehamn

-7

30

10

33

Visby*
Hemse/Sudret
Slite
Fårösund

* Ökningen totalt för Visbyområdet innebär 43,6 barn per årskull

Den prognostiserade ökningen av gotlänningar mellan 0-5 år tros bli närmare 250 barn, 82
procent av dessa beräknas bo i Visbys omtagningsområde. Samma utveckling sker även
bland barn i grundskoleåldern och i gymnasieåldern. Totalt förväntas det finnas drygt 870
fler barn i åldern 0-19 år i Visby år 2025.
Ökningen i Visbyområdet kan översättas med behovet av 10 nya avdelningar inom förskolan och 20 fler klassrum för grundskolan. Eftersom skolans uppdrag är att ansvara för en
likvärdig utbildning enligt skollagen, inte regional utveckling, kommer utökat behov av
platser inom förskola och grundskola behöva tillgodoses främst i Visby. Resterande delar
av ön klarar den troliga ökningen utifrån dagens förutsättningar, även om någon eller några
enheter slås samman.
Vid en analys av befolkningsutvecklingen mellan 2008 och 2015 i åldersgrupperna 0-5 år
och i gruppen 6-15 år märks ingen direkt koppling mellan den skolsammanslagning som
skedde under åren 2007 och 2009 och antalet barn i socknen per år 2015. Inte heller vad
gäller den totala förändringen i de jämförda socknarna.
Tabell 15: Ett urval av socknar och deras befolkningstillväxt i gruppen 0-15 år mellan 2008 och 2015
Antal barn i

Antal barn i

Förändring i

Grundskola

Socken

Antal barn 2015

åldern 0-5 år

åldern 6-15 år

procent totalt

lades ned 07-09

Gothem

15

-7

+1 %

Ja

Othem

16

-40

-3 %

Nej

Bunge

3

-28

-4 %

Nej

Fårö

4

-19

-4 %

Ja

Lärbro

4

-8

-5 %

Nej

-4

-6

-7 %

Ja (friskola tog över)

1

-15

-7 %

Ja

Fardhem
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Hörsne inkl Bara
Kräklingbo

-4

2

-7 %

Nej

Tingstäde

-8

-13

-8 %

Ja

Eksta

4

-15

-9 %

Ja

När

5

-3

-10 %

Ja

Garda

-4

-11

-19 %

Nej

Rone

-5

-16

-20 %

Ja
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2.1.5 Utmaningar för utbildningsområdet
Svårighet att rekrytera legitimerade och behöriga förskollärare, fritidspedagoger, lärare och utbildade barnskötare, samt specialpedagogisk kompetens, främst till
mindre enheter och enheter placerade på landsbygden.
Små enheter har inte egen ekonomisk bärkraft. Leder till svårighet att erbjuda resurser som specialpedagogisk kompetens, skolhälsovård och skolbibliotek. Små enheter har svårighet att hålla pedagogisk kvalitet. Detta i sin tur bidrar till att det blir
svårt att uppfylla skollagens lagkrav samt erbjuda en likvärdig utbildning.
Små enheter kan också ha svårighet att erhålla och utveckla det kollegiala lärandet.
2.1.6 Slutsatser
Utbildningskostnader på Gotland är högre vid jämförelse med liknande kommuner
och med standardkostnad, utan att detta står i paritet med elevernas resultat.
Svårigheterna att rekrytera legitimerad personal samt resurser inom skolhälsan leder
till att vissa skolenheter har svårt att uppfylla lagkraven.
Fem grundskolor (F-6)och fem högstadier får ekonomiskt stöd, till en summa av
drygt 10 miljoner årligen, för att klara uppdraget. Slås enheter samman försvinner
behovet av hela eller delar av detta stöd.
Befolkningsprognosen visar att det är främst i och kring Visby den största ökningen
av barn i åldern 0-19 år kommer att ske.
Utvecklingen under de senaste åren i de socknar där skolan slogs samman med en
grundskola i grannsocknen har varken haft en bättre eller sämre tillväxt än socknar
där skolan är kvar.
De lokaler som har lämnats av skolan har i flera fall använts till annan verksamhet
som exempelvis galleri, lokal för utvecklingsbolag och som företagshus.
Storleken på enheten (förskolan/skolan) är av mindre betydelse. Det viktigaste är
att en grupp kan delas upp i mindre grupper utifrån de olika barnens behov, att det
finns tillräckligt med resurser för att kunna dela gruppen.
Ur ett socialt perspektiv kan en mindre enhet innebära ett utanförskap om barnet/
eleven inte passar in med de barn som finns i gruppen.
Många små spridda enheter kostar mer i lokaler/hyra, transporter av måltider och
material samt i resurser, främst för att täcka upp öppettiderna.
Vid sammanslagningar görs inga större besparingar om den eller de enheter som tar
emot barn/elever måste byggas ut. Det som ger mest effekt är om barnen kan placeras i redan befintliga grupper.
Färre skolenheter ökar möjligheten att rekrytera behörig personal oavsett om det är
i de lägre klasserna eller inom högstadiet. Den största ekonomiska genomslagskraften har sammanslagning av högstadieskolor.
Samordning av skolskjutsar och kollektivtrafik förespås ge en effektivare skolskjuts.
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2.2
Äldreomsorg samt boende för funktionsnedsatta
Andelen äldre, det vill säga människor som är 65 år eller äldre, har under de senaste åren
ökat. Andelen personer i dessa åldersgrupper fortsätter att stiga i hela landet, men inte riktigt i samma takt som på Gotland. Prognosen visar att det är i åldrarna 65 år och äldre som
regionen har sin största tillväxt fram till 2025.
Av alla som är 65 år eller äldre är det 10,7 procent som är beviljade hemtjänst eller plats i
särskilt boende. Motsvarande andel sett utifrån ett nationellt perspektiv är 11,4 procent av
hela Sveriges befolkning. Kostnaderna för den gotländska verksamheten är lägre än nationellt, vilket skulle kunna indikera en kostnadseffektiv verksamhet28.
Ambitionen är att den som önskar ska kunna bo kvar i sin ursprungliga bostad och så långt
det är möjligt få sina behov tillgodosedda i hemmet. Ibland krävs dock ett särskilt boende
för äldre som inte klarar av att bo i sitt eget hem med hemtjänst. I dessa boenden finns
sjuksköterska och annan personal tillgänglig dygnet runt.
2.2.1 Kostnad, antal och kvalitet
I dagsläget finns det ett femtontal enheter med särskilt boenden fördelat på tio orter med
totalt 568 platser, varav cirka 250 platser är särskilt boende med inriktning mot dementa.
Förutom dessa ingår även kostnader för hemtjänst, korttidsplatser och dagverksamhet för
personer med demens i totalkostnaderna för den gotländska äldreomsorgen.
I de fortsatta jämförelserna har dock inte hänsyn tagits för hemtjänst, eftersom verksamheten är platsoberoende och anpassar sig till var på Gotland brukaren bor. Det som tas
hänsyn till är svårigheten att rekrytera personal till hemtjänst nu och framöver samt att fler
äldre bor hemma, vilket bidrar till ett ökat behov av personal.
Jämförs de faktiska kostnaderna med standardkostnaderna, det vill säga vad denna verksamhet inom en kommun med samma förutsättningar som Gotland kan kosta, är den gotländska verksamheten billigare. Kostnaden för äldreomsorgen på Gotland är 11 799 kronor
per invånare, standardkostnaden per invånare är 11 980 kronor, vilket betyder att den gotländska verksamheten är 181 kronor billigare per invånare. Det motsvarar en kostnad som
är 1,5 procent lägre.

Ärendenr RS RS 2012/439 Datum 2016-12-14

Görs jämförelsen med liknande kommuners faktiska kostnad utifrån KOLADA är den
gotländska verksamheten 12,5 procent billigare, se tabellen nedan.

28.

Siffror och jämförelse taget från budgetunderlaget hösten 2016 baserade på underlag från SKL:s analysgrupp presenterad i januari 2016 men med 2015 års utfall.
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Tabell 16: Jämförelse av faktisk kostnad, andra kommuner, riket och med standardkostnaden
(siffror inom parantes är avvikelse
jämfört med Gotland)

Gotland

Turism- och
besöksnäringskommuner

Liknande
kommuner

Riket

Kostnad ordinärt boende äldreomsorg, kr/inv 65+

24 800

26 303
(+1 503)

24 075
(-725)

24 382
(-418)

Varav kostnad för hemtjänst
kr/inv 65+

18 497

20 687
(+2 190)

18 726
(+229)

19 020
(+523)

Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/inv 65+

30 363

38 273
(+7 910)

34 685
(+4 322)

33 955
(+3 592)

206

340
(+134)

680
(+474)

734
(+528)

55 369

64 916

59 439

59 071

Kostnad öppen verksamhet äldreomsorg, kr/inv 65+
Kostnad totalt för äldreomsorg,
kr/inv 65+
Kostnad, kr/invånare

11 799

Standardkostnader,
kr/invånare

11 980
(-181)

2.2.1.1
Kvalitet inom äldreomsorgen
Äldreomsorgen styrs utifrån socialtjänstlagen som ställer krav på att verksamhetens insatser
ska vara av god kvalitet, utföras av personal med lämplig utbildning och erfarenhet, samt
att kvaliteten systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Socialstyrelsen har även
utfärdat föreskrifter om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.
Kvaliteten mäts bland annat genom en nationell brukarundersökning, Så tycker de äldre om
äldreomsorgen. Resultatet från den senaste mätningen som gjordes under 2016 visar att den
gotländska äldreomsorgen får följande bedömning (inom parantes resultat för riket):
 85 procent av de boende är mycket eller ganska nöjda (83 procent).
 70 procent tycker att de alltid eller oftast kan påverka vilka tider de kan få hjälp
(61 procent).
 83 procent tycker att personalen alltid eller oftast tar hänsyn till åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras (79 procent).
 94 procent tycker att det mycket eller ganska tryggt att bo på sitt äldreboende
(89 procent).
2.2.1.2
Jämförelse med andra
Även i KOLADA finns det frågeområden som bedömer den kvalitativa delen av särskilt
boende. De frågor som valts ut för att skapa en jämförelse återges i tabellen nedan.
Tabell 17: Jämförelse av faktisk kostnad, andra kommuner, riket och med standardkostnaden
Ärendenr RS RS 2012/439 Datum 2016-12-14

Leva o bo
självständigt

Trygga
förhållanden

Omsorgspersonal med
adekvat utbildning vardagar

Omsorgspersonal med
adekvat utbildning helger

Gotland (*2014 för utbildning)

83

38

90*

89*

Norrtälje

87

48

70

69

Östersund

78

31

81

72

Västervik
Luleå
Kalmar

83
82
79

38
35
31

89
87
94

90
85
96
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Tabell 18: Antal platser/boenden för särskilt boende sett utifrån befolkning.
Antal boenden*

Befolkning

Befolkning/ boende

Antal boenden*/
100 000 pers

Gotland

15

57 400

3 827

26 st

Norrtälje

17

59 100

3 476

29 st

Östersund

21

61 300

2 919

34 st

Västervik

14

36 270

2 591

39 st

Luleå

21

76 100

3 624

28 st

Kalmar

19

65 780

3 462

29 st

* Boenden kan ha olika antal platser, totalt på Gotland finns 566 platser fördelat på 15 boenden.

2.2.2

Tillgänglighet utifrån nuvarande serviceutbud

De särskilda boenden är placerade runt hela Gotland, vilket
innebär att en mycket stor del av befolkningen har god tillgänglighet, 99,1-99,4 procent (i praktiken alla) har tillgång till
särskilt boende inom 45-60 minuter med bil.
Tillgängligheten med kollektivtrafik är också förhållandevis
hög. 78,5 procent av befolkningen når ett äldreboende inom
45 minuter med buss. Det enda särskilda boendet, som inte
nås med buss eftersom orten saknar bussförbindelse, är Hattstugan i När. Ett demensboende där regionen ha ramavtal för
enstaka platser.
För LSS-boenden är närheten till service, både kommunal/
regional och kommersiell, viktig eftersom deras möjlighet att
själv transportera sig är begränsad.
I ansökningar och utredningar märks det att de flesta önskemålen om boendets placering
handlar om särskilt boende i framför allt Visby, men även i Hemse och till viss del också i
Slite. Orsaken tros vara att många äldre har anhöriga som bor eller arbetar i någon av dessa
orter eller så bor de anhöriga på fastlandet, vilket också påverkar deras val.
2.2.3

Kompetensförsörjning

Utifrån erfarenheten med att få flera sökanden till de utannonserade tjänsterna kan slutsatserna dras att ju närmare Visby, desto lättare är det att få ansökningar. Inom hemtjänsten är
prognosen ett ökat behov av bemanning, vilket kan bli en utmaning för verksamheten.

Ärendenr RS RS 2012/439 Datum 2016-12-14

2.2.4

Prognos

Befolkningsprognosen visar att år 2025 är lär den största ökningen av medborgare, både
procentuellt och antalsmässigt, ske i Visby. Detta sammantaget att fler anhöriga troligen
också bor i Visby med omnejd, alternativt önskar närhet till kommunikationsmöjligheterna
från fastlandet, är det största behovet på sikt att skapa boendemöjligheter i Visby.
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Tabell 19: Befolkningstillväxten i åldersgrupperna från 65 år
Upptagningsområde

65-75 år

76 år-

Totalt antal i

Ökning från

Procentuell ök-

(år 2025)

(år 2025)

ålder >65 år

2015

ning från 2015

Visby

3 933

3 916

7 849

+1 494

23,5

Hemse/Sudret

1 269

1 328

2 597

+362

16,2

Slite

732

684

1 416

+236

20,0

Fårösund

618

553

1 171

+165

16,4

Roma

836

838

1 674

+254

17,9

Klintehamn

615

575

1 190

+210

21,4

8 003

7 894

15 897

2 721

20,7

- ökning

Totalt

Enligt prognosen behövs drygt ytterligare 200 platser/lägenheter för att klara behovet till år 2025.

2.2.5






Ökade antalet äldre, framförallt i Visbyområdet.
Fler äldre har större behov av hälso- och sjukvårdinsatser.
Stort behov av personal inom de kommande åren, eftersom prognosen förutspår
fler äldre med mer behov av äldreomsorg.
Svårighet att uppfylla önskemål om boende när flertalet brukare och deras anhöriga
önskar boende i Visby.
Svårighet att rekrytera kompetent och behörig personal, speciellt utanför Visby.
2.2.6
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Utmaningar för äldreomsorgen

Slutsatser

Fler äldre både i antal och i livslängd. Dessa kräver mer personal. Andelen äldre
(över 76 år) förväntas öka fram till år 2025 med 2 500 personer jämfört med 2015,
vilket är en större ökning än resten av riket.
Kvaliteten inom särskilt boende på Gotland ligger i nivå med riket eller något över,
trots en lägre kostnad för verksamheten.
Mindre enheter har större svårighet att få ekonomin att gå ihop. Det krävs minst
trettio platser för att få ekonomisk bärighet i den kommunala verksamheten.
Svårighet att rekrytera både personal och boende (trots boendeanvisning) till särskilt boende utanför Visby.
Äldre väljer inte vilken placering de får, risken är att man känner sig ensam om det
är långt (och svårt för) anhöriga att ta sig till boendet.
Tillgängligheten är viktig för anhöriga (maka/make/barn) och boende på LSS, eftersom det kan vara begränsad möjlighet att själv transportera sig. Då är kollektivtrafiken eller färdtjänst det enda möjliga transportmedlet. Saknas kollektivtrafikanslutning är det färdtjänst som är alternativet, vilket kan innebära ökade kostnader.

27 (51)

Region Gotland
Ledningskontoret

Remissunderlag för ”Strategi för ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland”

2.3
Vårdcentral och trygghetspunkt
I november 2013 fick hälso- och sjukvårdsförvaltningen i uppdrag att med patientperspektivet som utgångspunkten ta fram den framtida organisationsstrukturen för hälsooch sjukvården på Gotland. En struktur där det ska uppnås långsiktig balans mellan verksamhet och ekonomi. Denna kallas nedan Struktur 2015.
Tillgängligheten till hälso- och sjukvård är som så många andra serviceslag en viktig förutsättning för möjligheterna till att bo och verka i alla delar av landet. Såväl lokalisering av
vårdcentraler som vårdens innehåll och kvalitet, påverkas dock av den ekonomiska situationen i många kommuner och landsting. God geografisk tillgänglighet till ett sjukhus eller
en vårdcentral innebär därför inte med automatik att en person kan få all den vård som
efterfrågas vid den tidpunkt den efterfrågas. Detta resonemang har tagits hänsyn till i Struktur 2015.
Ett av ledorden i strukturutredningen var trygghet. En del i trygghet för befolkningen är att
ha nära till den vård man ofta behöver. Medborgarnas önskan om att ha tillgång till vård
nära uttrycktes på olika sätt under strukturutredningen.
Nationella analyser har under de senaste åren dragit följande slutsatser29:
 Ökad åldrande befolkning kräver mer vårdinsatser.
 Den svenska sjukvården står inför stora utmaningar inom både finansieringen och
rekrytering.
2.3.1 Kostnad, antal och kvalitet
I dagsläget finns det sex vårdcentraler, varav två i privat regi. Dessa finns i Visby, Hemse
och Slite. Klintehamn vårdcentral är inte en egen verksamhet utan är en filial kopplad till
Hemse. Det är politiska beslut som har lett till att vårdcentraler utanför centralorten Visby
ska vara placerade i Hemse och i Slite.
Totalt är 90 procent av alla gotlänningar listade på någon vårdcentral. Knappt 65 procent
har valt/är listade till någon av de fyra vårdcentralerna i Visby. Antal listade per vårdcentral bör vara mellan 7 - 9 000 personer för att enheten ska kunna bära sina kostnader30.
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Vid jämförelse med standardkostnaden, det vill säga vad hälso- och sjukvården borde kosta
på Gotland utifrån de gotländska förutsättningarna, kostar den gotländska vården, exklusive tandvård, 2 086 kronor mer per invånare än vad standardkostnaden anger. En bidragande orsak är ö-läget som gör det omöjligt att fördela patienter inom exempelvis akutsjukvård och förlossning till andra lasarett.
Jämförs nettokostnaden för den gotländska vården, dels totalt inklusive tandvård, dels utifrån tre specifika områden är vården dyrare på Gotland, förutom när det gäller primärvården31.

29.
30.
31.

Den ljusnande framtiden är vård – utredning från regeringskansliet 2010
Struktur 2015 – strukturutredning kring Gotlands hälso- och sjukvård
Siffror och jämförelse taget från budgetunderlaget hösten 2016 baserade på underlag från SKL:s analysgrupp presenterad i januari 2016 men med 2015 års utfall
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Tabell 20: Jämförelse med nettokostnader mellan olika landsting
Nettokostnad, kr/inv

Hälso- o sjukvård

Specialiserad

totalt, inkl läke-

somatisk

medel

vård exkl

(parantes visar relationen till
vägt medel)

Primärvård

Specialiserad
psykiatrisk vård

läkemedel

Region Gotland

28 280 (1,15)

15 856 (1,20)

3 816 (0,92)

2 265 (1,05)

Liknande landsting

26 155 (1,06)

14 604 (1,10)

4 330 (1,04)

2 065 (0,96)

Alla landsting, vägt medel

24 563 (1,00)

13 239 (1,00)

4 150 (1,00)

2 162 (1,00)

En förklaring till de lägre kostnaderna för primärvården kan vara hur vården på Gotland är
organiserad, då delar av uppdraget som i andra landsting ligger på primärvården på grund
av Gotlands litenhet är organiserat närmare specialistvården exempelvis akutmottagning
under kvällar, nätter och helger.
2.3.1.1
Kvalitet inom vårdcentral och trygghetspunkt
Enligt socialstyrelsens föreskrift Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)
skall vårdgivaren ansvara för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Ledningssystemet ska också vara ett stöd till att planera, leda, kontrollera,
följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten samt ange hur uppgifterna i arbetet med
kvalitetsarbetet är fördelade i verksamheten.
Områden som lyfts fram som viktiga förutsättningar för god vård är:
 kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård
 säker hälso- och sjukvård
 individanpassad hälso- och sjukvård
 effektiv hälso- och sjukvård
 jämlik hälso- och sjukvård
 hälso- och sjukvård i rimlig tid.
Dessa delar mäts via olika mätningar, ett av dessa är Vårdbarometern som är en årlig nationell befolkningsundersökning med syftet att fånga invånarperspektivet i frågor kopplade
till hälso- och sjukvårdsfrågor.
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Tabell 21: Resultat från den årliga Vårdbarometern32
Fråga

Svarsalternativ

2013

2014

2015

Jag har tillgång till den sjukvård jag behöver.

Instämmer helt eller delvis

80%

82%

83%

I mitt landsting/region är väntetider till besök på
vårdcentral/motsvarande rimliga.

Instämmer helt eller delvis

73%

70%

70%

I mitt landsting är väntetider till besök och behandling på sjukhus rimliga.

Instämmer helt eller delvis

56%

58%

54%

Hur stort eller litet förtroende har du för vårdcentraler/motsvarande i ditt landsting/region?

Mycket stort eller ganska stort

64%

69%

67%

Hur stort eller litet förtroende har du för sjukhusen i
ditt landsting/region?
Hur stort eller litet förtroende har du för hälso- och
sjukvården i ditt landsting/region?

Mycket stort eller ganska stort

75%

79%

78%

Mycket stort eller ganska stort

60%

66%

64%

32.

Årsrapport 2015 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
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Resultatet visar att det är en förhållandevis jämn kvalitet i medborgarnas bedömning av den
gotländska vården sett utifrån de tre senaste årens mätning.
2.3.1.2
Jämförelse med andra
Tabell 22: Jämförelse med olika landstings resultat kring tillgänglighet och patientkvalitet (KOLADA)
Kvalitet i hälso-

Tillgänglighet-

Tillgänglighet-

Stort förtro-

Stort förtro-

Patientupplevd

och sjukvården

medborgare

primärvården

ende för vård-

ende för sjuk-

kvalitet i pri-

central

huset

(i procent)

märvården
(helhetsintryck)

Region Gotland

83

82

67

78

80

Västernorrland

73

84

59

60

79

Jämtland

70

80

59

69

79

Kalmar

83

88

70

81

86

Blekinge

78

84

63

69

83

Gotland ligger i nivå med de valda jämförelselandstingen/länen när det gäller upplevd kvalitet inom hälso- och sjukvården.
Tabell 23: Antal vårdbesök hos läkare alternativt andra personalkategorier33
Antal per 1 000

Summa

Summa öv-

Totalt antal

läkarbesök

riga besök

besök

Region Gotland

2 958

3 955

6 913

Kalmar

2 693

3 738

6 431

Blekinge

2 509

3 900

6 409

Västernorrland

2 282

3 682

5 964

Dalarna

2 377

3 502

5 879

Jämtland

2 179

3 389

5 568

2 873

4 040

6 913

invånare 2015

Riket

Enligt sammanställningen ovan visar siffrorna att gotlänningarna har fler besök hos läkare
eller annan vårdgivande personalkategori än vad de valda jämförelselänen
Tabell 24: Jämförelse avstånd till närmaste vårdcentral med bil34
Antal vård-

Ärendenr RS RS 2012/439 Datum 2016-12-14

Mellan

Mellan

Antal vård-

Befolknings-

centraler per

Procent av

<5

5 och 10

10 och

> 30

centraler i

mängd

100 000

befolkningen

min

min

30 min

min

länet

(2015)

invånare

Region Gotland*

57,4

18,3

23,3

1,0

7/6

57 400

12/10

Jämtland

64,8

13,3

19,1

2,9

25

127 400

20

Dalarna

65,3

21,2

13,0

0,6

28

281 000

10

Kalmar

68,3

17,0

14,7

0,0

38

237 700

16

Riket

66,0

20,6

12,8

0,5

1 150

9 851 00

12

* På Gotland finns det sex vårdcentraler, varav två är i privat regi. Det finns också en vårdcentral i Klintehamn som är en filial till Hemse vårdcentral, därav antalet 7 i tabellen ovan.
33.
34.

Statistik kring hälso- och sjukvården samt regional utveckling 2015 – SKL
Enligt regionfakta.com som baseras på Tillväxtverkets befolkningsmängd 2014 samt Statistik kring hälso- och sjukvården samt regional utveckling 2015 - SKL
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På Gotland har en större andel av befolkningen något längre till en vårdcentral än vad som
gäller för de valda landstingen/länen. Det är dock fler procentuellt sett i Jämtlands län som
har längre än 30 minuter till en vårdcentral. I denna sammanställning har inte hänsyn tagits
till, de på Gotland inrättade, trygghetspunkterna, vilka bidrar till att fler når en enklare vårdinrättning snabbare.
Sett utifrån antalet vårdcentraler så har Gotland förhållandevis få, även om filialen i Klintehamn tas med. Beräknat på 100 000 invånare skulle Gotland ha 12 (eller 10,5 om inte vårdcentralen i Klintehamn räknas). Det är jämförbart med både riket och flera av de valda
landstingen.
2.3.2 Tillgänglighet utifrån nuvarande serviceutbud
Till följd av den relativt decentraliserade strukturen är tillgängligheten hög. 96,7 procent av befolkningen når en eller flera vårdcentraler inom 30 minuter med bil35. Inom 45 minuter är tillgängligheten hela 98,6 procent.
Vårdcentraler är ett serviceutbud där tillgängligheten med kollektivtrafik kan sägas vara särskilt viktig. Här visar analysen att tillgängligheten med buss är ungefär i nivå som de andra serviceslagen. 73,2 procent av befolkningen når en eller flera vårdcentraler
inom 30 minuter och 76,9 procent inom 45 minuter.
Snittet för riket är att 99,5 procent av alla svenskar når en vårdcentral inom 30 minuter med bil32. På Gotland är motsvarande
andel cirka 99 procent (om Klintehamn räknas med).
På Fårö, Östergarnslandet och Storsudret, där avståndet är längre och tillgänglighet med
buss sämre finns däremot trygghetspunkter att tillgå. Målet med trygghetspunkterna är
bland annat att öka tryggheten för patienterna på landsbygden så att man slipper långa resor för enklare åtgärder.
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En alternativ lösning för transport för de som uppsöker vårdscentralerna är sjukresor eller
färdtjänst. Dessa färdsätt jämställs med att använda bil som transportmedel i tillgänglighetsanalysen.
2.3.3 Kompetensförsörjning
Kompetensförsörjning och nationella krav är viktiga faktorer för att bygga en hållbar verksamhet för framtiden. Gotland kan inte alltid besluta om vad som ska erbjuda lokalt eller
inte. Under de senaste åren har stora svårigheter uppstått, på Gotland liksom nationellt, att
rekrytera vissa yrkesgrupper, exempelvis allmänläkare. Generellt gäller extra svårigheter att
rekrytera till små enheter.
2.3.4 Prognos
Befolkningsprognosen visar att år 2025 lär den största ökningen av medborgare över 65 år
ske i mellersta delen av ön, då främst i Visby.

35.

Serviceutbud på Gotland – SWECO
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Tabell: 25: Befolkningsökning enligt prognosen för år 2025
Upptagningsområde

0-5 år

6-18 år

19-64 år

- ökning 2025 (med år 2015)
Visby, inkl Roma
Slite, inkl Fårösund
Sudret, inkl Hemse och Klintehamn
Totalt
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65 år och

Ökning från

äldre

2015

2 509

5 834

21 759

9 970

+2 646

(2 341)

(5 137)

(21 651)

(8 297)

+7,0 %

452

1 040

4 194

2 779

+224

(439)

(997)

(4 459)

(2 346)

+2,7 %

640

1 460

5 798

3 957

+132

(627)

(1 390)

(6 309)

(3 398)

+1,1 %

3 601

8 334

31 751

16 706

60 392

+5,7 %

+10,8 %

-2,1 %

+19,0 %

+5,2 %

2.3.5 Utmaningar för sjukvården
Den demografiska utvecklingen med allt fler äldre, samtidigt med den medicinsktekniska utvecklingen, driver på kostnadsutvecklingen. Digitaliseringen kan vara ett
sätt att lösa utmaningen.
Kompetensförsörjning generellt.
Kompetensförsörjning kopplat till ökat behov av specialisering inom flera yrkeskategorier.
En primärvård med nationellt uppdrag som första linjens hälso- och sjukvård samt
ett utökat uppdrag att vara patientens sammanhållande länk i alltmer specialiserad
sjukvård.
Följa med i den nationella utvecklingen av digitala tjänster.
Utarbeta digitala lösningar lokalt och i samarbete med andra vårdgivare för att tillhandahålla en god vård till god kvalitet på Gotland.
2.3.6 Slutsatser
Demografisk och medicinskteknisk utveckling innebar att både själva uppdraget
och uppdragets förutsättningar håller på att förändras för hälso- och sjukvården,
det görs allt mer för allt fler.
Framtiden kommer att ställa krav på nya arbetssätt/lösningar inom sjukvården exempelvis genom digitalisering.
Ö -läget begränsar samarbetsmöjligheterna inom exempelvis akutvård och förlossning.
För små enheter är utmaningarna ännu större.
Tillgänglighet till en vårdinrättning på Gotland är jämförbar med de nationella, och
tillgängligheten ökar ännu mer om trygghetspunkterna inkluderas.
Det är en bra patientupplevd kvalitet på Gotland.
Gotlänningarna är mer benägna att söka vård än vissa av de jämförda landstingen,
och visbybon är mer benägen att söka sig till akutvården än gotlänningarna i gemen.
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2.4
Kultur och fritid
Merparten av verksamheten inom det som kallas kultur och fritid är inte lagstadgat, vilket
gör det svårt att jämföra kommuner med varandra inom området då ambitionsnivån är
olika med hänsyn till det frivilliga åtagandet.
En annan faktor som gör jämförelser svåra är att kulturverksamhet även finns inom landstingen och inom regioner, vilket inte redovisas av kommunerna. Gotland är unikt som kan
samla både landstingsuppdraget och det kommunala uppdraget i samma organisation. Exempel på det är Almedalsbiblioteket, som är det enda i sitt slag med tre ansvarsområden:




Universitetsbibliotek
Länsbibliotek
Folkbibliotek

2.4.1 Kostnad och antal
Kostnaderna i landstingen avser bland annat verksamhet vid länsteatrar, länsbibliotek samt
länsmuseer och bidrag ges till bildningsförbund och föreningsliv på länsnivå. Trots detta
finns ett värde i att veta hur kostnaderna inom området ändå ser ut jämfört med övriga
kommuner.
Tabell 26: Nettokostnad för kultur- och fritidsverksamhet
Gotland

Turism- och besöksnäringskommuner

Riket, inkl
landsting för kultur

Nettokostnad kulturverksamhet, kr/inv

1 384

1 119

1 464

Nettokostnad fritidsverksamhet, kr/inv

1 272

1 335

1 388

Gotland har över tid följt rikets genomsnitt när det gäller kulturverksamhet. Ö-läget kan
spela in vad gäller kostnadsnivån inom kulturverksamheten, eftersom det innebär svårigheter i samarbete över gränserna. Andra kommuner och län kan samarbeta kring delar
inom länskultur och biblioteksverksamhet, vilket Gotland inte kan. Ett exempel på detta är
Gotlandsmusiken.
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Delar av kulturkostnaderna ersätts av årliga statliga och regionala bidrag36. För Gotlands del
innebär detta ett statligt bidrag på 391 kronor per invånare för 2014, vilket nationellt sett är
det högsta. Snittet för riket 2014 är drygt 150 kronor per invånare. Det regionala stödet för
kulturen ligger vid samma period på 328 kronor per invånare, jämfört med snittet för riket
som är knappt 240 kronor.
När det gäller fritidsverksamhet ligger nettokostnaden per invånare något under genomsnittet, men med en relativt stor ökning för 2015. Det beror troligen på den nya arenahallen. Trots denna satsning är nettokostnaden för fritidsverksamhet något lägre än riksgenomsnittet.

36.

Kulturverksamverkansmodellen – uppföljning 2014, Kulturrådet
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2.4.1.1

Jämförelse med andra

Tabell 27: Jämförelse med andra utifrån serviceutbudet – Bibliotek
Antal

Antal in-

Km2/

Andel

Fysiska

Netto-

Kostnad i

bibliotek*

vånare*/

bibliotek

boende i

besök*/

kostnad per

förhållande

centralort

invånare

invånare*

till riket

bibliotek**
Gotland

12

4 785

267

40 %

7,8

632

1,51

Norrtälje

11

5 375

191

30 %

5,7

399

0,95

Östersund

4

15 270

625

72 %

5,3

420

1,00

Västervik

5

7 255

406

58 %

3,8

405

0,97

Luleå

8

9 510

281

61 %

5,4

485

1,16

11

5 975

87

60 %

5,9

437

1,04

1 281

7 690

349

6,7

419

1,00

Kalmar
Hela riket

* Antal invånare/bibliotek har en avrundningsdifferens på ett par invånare.
** Inklusive bokbussar

Både Gotland och Norrtälje ligger över riksgenomsnittet när det gäller antal km2/bibliotek
och även antal invånare per bibliotek. Norrtälje driver dock sin verksamhet 14 procent
billigare än riksgenomsnittet, jämfört med Gotland som har en verksamhet som kostar 51
procent mer än rikets37.
Tabell 28: Jämförelse med andra utifrån serviceutbudet – Ungdomsgårdar
Antal ung-

Folkmängd

Personer/

Km2/ung-

Nettokostnad/

Nettokostnad/

doms-

(13 – 19 år)

ungdoms

domsgård

öppen timme

invånare

gårdar

Gotland
Nackanätverket*

-gård

(13-19 år)

6

3 998

666

533

2 238

3 770

38

34 973

920

184

2 091

2 418

* Nackanätverket består av ungdomsgårdsverksamhet i följande kommuner: Gotland, Nacka, Tyresö, Haninge, Mjölby och Jönköping
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Nackanätverket definierar vad en ungdomsgård är för något. För att få räknas som en ungdomsgård så ska bland annat antalet öppna timmar överstiga en viss nivå och målgruppen
också vara definierad. Det betyder att på Gotland är det sex gårdar av de åtta som finns,
som uppfyller de nationella kraven och därmed tas med i analysen.
På Gotland är det endast 666 ungdomar i åldern 13-19 år per ungdomsgård i förhållande till
snittet i Nackanätverket, som har 920 ungdomar per gård. Avstånden till ungdomsgårdarna
på Gotland är mycket längre än de som finns i nätverket, vilket till största del beror på de
geografiska förutsättningarna. Nettokostnaden per öppen timme är 7 procent högre på
Gotland än i nätverket och kostnaden per invånare i åldern 13-19 år är 56 procent högre på
Gotland.
Andelen tjejer och killar som besöker ungdomsgårdarna har under de senaste åren varit
med fördelningen 42 procent tjejer och 58 procent killar.
37.

Siffror och jämförelse taget från Kungliga bibliotekets biblioteksstatistik 2015

34 (51)

Region Gotland
Ledningskontoret

Remissunderlag för ”Strategi för ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland”

Tabell 29: Jämförelse med andra utifrån serviceutbudet - Badhus och simhall
Antal bad-

Invånare/

hus*

bad

Km2/bad

Boende i

Antal

Invånare/

Km2/

centralort

ishallar

ishall

ishall

Gotland

3

19 133

1 067

40 %

3

19 133

Norrtälje

3

19 700

700

30 %

3

19 700

700

Luleå

3

25 367

750

61 %

2

38 050

1 125

Östersund**

4

15 325

625

72 %

2

30 650

1 250

Västervik**

1

36 270

2 030

58 %

1

36 270

2 030

1

65 780

960

60 %

1

65 780

960

470

20 739

957

358

27 227

1 257

Kalmar**
Riket

1 067

* Endast kommunala/kommunalt finansierade badhus med inomhusbad
** Kommunal/kommunalt finansierade äventyrsbad. Kalmar kommun är på gång att bygga ytterligare en badanläggning.

Med tre bad, varav ett som regionen hyr av en privat aktör under terminerna, och lika
många ishallar ligger Gotland klart över snittet vad gäller antalet invånare per anläggning,
framför allt vad gäller tillgång till ishallar per invånare. Skulle samma nivå gälla för antal
invånare per ishall som för riket i sin helhet så skulle det vara lämpligt med två ishallar. Vid
jämförelse med andra kommuner gällande badhus är inte skillnaden så stor, däremot har
flera kommuner valt att satsa på större äventyrsbad.
Sätts den gotländska tillgången på ishallar och badhus i relation med placering, innebär det
att drygt 50 procent av gotlänningarna, vilka bor i Visby med omnejd, delar på ett badhus
och en ishall. Resterande 49 procent delar på två ishallar och två bad.
Tabell 30: Tillgång till serviceutbud utifrån antal invånare per enhet
Även om det endast skulle finnas två ishallar på Gotland, skulle andelen invånare per
ishall ändå vara i stort sett i nivå med riket
- 28 700 personer per ishall jämfört med
27 227 personer som är snittet för riket.
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2.4.2 Tillgänglighet utifrån nuvarande serviceutbud
2.4.2.1
Bibliotek
Tillgängligheten med bil till de tolv biblioteken är mycket god. 98,6
procent av befolkningen har tillgång till ett/flera bibliotek inom 30
minuter och 99,4 procent inom 45 minuter. Även tillgänglighet med
kollektivtrafik är förhållandevis hög. 76,7 procent av befolkningen når
ett/flera bibliotek inom 30 minuter, 78,3 procent inom 45 minuter.
Av kartan för kollektivtrafik kan konstateras att betydande delar av
Fårösund (särskilt Fårö) och Sudret (särskilt Storsudret) saknar tillgänglighet till bibliotek med buss. I dessa områden erbjuds i stället
service genom bokbussen, som besöker hållplatser, skolor, förskolor,
andra institutioner och dagbarnvårdare på tidtabell. Skulle även detta
utbud ha räknats med i analysen, hade tillgängligheten med busstrafik
varit ännu högre på öns mer perifera delar.
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2.4.2.2
Ishallar
Den geografiskt goda spridningen av de nuvarande tre ishallarna gör
att befolkningens tillgänglighet är mycket hög. 98,3 procent når en
ishall inom 45 minuter och 99,3 procent inom 60 minuter med bil.
Sett till yttäckningen så når nästan hela ön en hall inom 45 minuter,
bortsett från Fårö som till följd av färjerestiden har något lägre tillgänglighet (dock inom 60 minuter med bil).
Med kollektivtrafik har 74,6 procent av befolkningen tillgång till ishall
inom 45 minuter. Inom 60 minuters restid når 78,1 procent av befolkningen. Tillgängligheten är således god, även om delar av Fårösund (särskilt Fårö) och Sudret (särskilt Storsudret) saknar reguljär
trafik.
2.4.2.3
Badhus
Kartan till höger visar att tillgängligheten med buss och bil är i storleksordningen lika hög som till flera andra serviceutbud. Med bil når
99 procent av befolkningen ett badhus inom 45 minuter och inom 60
minuter är andelen 99,4 procent.
Med kollektivtrafik når 76,9 procent av befolkningen ett badhus inom
45 minuter. Inom 60 minuter är motsvarande siffra 78,3 procent av
befolkningen. Här kan noteras att Östergarnslandet fått något lägre
tillgänglighet (45-60 minuter) med buss, till följd av stängningen av
Roma badhus.
2.4.2.4
Ungdomsgårdar
För ungdomsgårdar har tillgängligheten med cykel (det primära färdsättet) valts att analysera samt med buss. Kartan visar att 56,9 procent
av befolkningen når en ungdomsgård inom 15 minuter och 70,3 procent inom 30 minuter med cykel.
Med kollektivtrafik är tillgängligheten högre, 66,3 procent av befolkningen når en ungdomsgård inom 15 minuter och 75,4 procent inom
30 minuter.
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I detta sammanhang är yttäckningen i kartorna särskilt intressanta, för
även om merparten av befolkningen har tillgänglighet inom 30 minuter med cykel alternativt buss, finns på Gotland mycket stora områden
(merparten av ön faktiskt) där de ungdomar som där bor, helt saknar
tillgång till ungdomsgårdar i regional regi.
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2.4.3 Kompetensförsörjning
Svårighet finns att rekrytera utbildad personal till såväl ungdomsgårdarna som
till baden och biblioteken. För den första gruppen är utmaningen att behålla utbildad personal då det finns andra verksamheter som denna grupp kan söka sig till inom den regionala världen (exempelvis Haimaboende). Inom baden och biblioteken är utmaningen att
hitta personal med rätt kompetens.
2.4.4 Prognos
Befolkningsprognosen visar att de upptagningsområdena som är i Visby (norr och söder)
kommer andelen ungdomar att öka mest, därefter är det Roma som beräknas stå för den
största ökningen i gruppen med personer, som kan besöka ungdomsgårdarna.
I gruppen 19-24 år, som främst ses som idrottsutövare visar prognosen att det blir en
minskning över hela Gotland. Det som dock kan påverka behovet av utbud för denna
grupp är att antalet studenter vid Uppsala Universitet Campus Gotland förväntas öka med
närmare 500 personer under denna tidsperiod, vilka högst troligen kommer att bo i Visby
med omnejd.
Även gruppen med äldre, främst yngre äldre, det vill säga personer i åldersgruppen 65 till
75 år kommer också att öka. Dessa ses som viktiga besökare till främst badhus, men också
bibliotek, och då den största ökningen blir i Visby blir troligen behovet av tider i badhus
mest markant där.
Tabell 31: Befolkningsprognos i åldrarna 13-18 år och 19-24 år.
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Upptagnings-

13-18 år

13 -18 år

område

2015

2025

Visby

Förändring

19-24 år

19-24 år

2015

2025

Förändring

1 924

2 194

+270

2 544

2 471

-73

Hemse/Sudret

416

438

+22

550

445

-105

Slite

294

299

+5

302

273

-29

Fårösund

167

192

+25

208

170

-38

Roma

393

473

+80

467

412

-55

Klintehamn

231

248

+17

253

210

-43
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2.4.5 Utmaningar för kultur och fritidsverksamheten
Merparten av verksamheten är inte lagstadgade och samtidigt politisk, vilket kräver
en god kunskap om verksamhetens betydelse för helheten inom regionen, för samhällsbyggandet, tilliten/demokratiprocessen, folkhälsan, med mera.
Brukarna av exempelvis hallar/anläggningar vill lösa bokningarna själv, helst direkt
via nätet, vilket kräver nya digitala lösningar .
Solbergabadet är bokat av förenings- och skolbad, vilket minskar tillgängligheten
för allmänheten, enligt senaste brukarenkät. Detta är en utmaning för verksamheten
utifrån möjligheten att styra över till de andra baden.
Svårighet för besökare på ungdomsgårdarna att ta sig från hemskolan till närmaste
ungdomsgård. Finns inte tillräckligt med kollektivtrafik, bussarna går inte i ”rätt”
riktning under kvällstid.
Svårighet att rekrytera utbildad personal inom verksamheterna bad, bibliotek och
ungdomsgård, utifrån utbud, löneläge och attraktivitet i yrket.
2.4.6 Slutsatser
Finns också brister i anläggningarna, både i Visby och på landet, utifrån ålder, slitage och ej genomförda investeringar. Undermålig investering/renovering av vissa
anläggningar kommer att kräva åtgärder inom kort (exempelvis Solbergabadet).
Fåtal unika besökare/användare av vissa anläggningar, främst utanför Visby. För de
hallar och planer som finns i Visby räcker inte tiderna till för det behov som finns.
Sett nationellt är det gott om bad, fotbollsplaner och ishallar, även om dessa inte är
placerade inom de områden som användarna finns och önskar.
Föreningar utanför Visby har svårare att fylla lag än vad de föreningar som finns i
Visby med omnejd har.
Biblioteksbesökaren kräver mer än bara ut/inlåning, vilket inneburit att uppdraget
som utförs av biblioteken är i ständig förändring. Uppdraget liknar mer en digital
lots som hjälper besökaren. Även användandet av biblioteket som lokal har förändrats. Det går mer mot att vara en central mötesplats. Detta kräver utveckling av
både resurser och lokaler.
Andelen unga personer (6 till 19 år) kommer främst att öka i Visby med omnejd,
det innebär ännu högre tryck på de anläggningar som finns idag.
Kollektivtrafik som transportmedel är viktig både för målgruppen unga, men även
för äldre (både idrott och kultur inklusive bibliotek).
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3. Befolkningsprognos
Gotland står inför samma utmaning som så många andra kommuner, med en åldrande
befolkning enligt den prognos som Statisticon tar fram för kommande 10-årsperiod.
Det är dock en ökning även i barn i förskola, skola och gymnasium. Samt i den (vanligtvis)
familjebildande åldern 26 till 35 år. I Visby spås samtliga åldersgrupper öka. I de övriga
områdena (utifrån skolans upptagningsområde) är det främst i de högre åldrarna som andelen boende kommer att öka. Störst tapp antalsmässigt bland yrkesverksamma i åldern 20
till 64 år förutspås bli på Sudret.
Tabell 32: Befolkningsprognos per upptagningsområde och åldersgrupp38.
Upptagnings-

0-5 år

6-15 år

16 -19 år

20-64 år

65-75 år

76 år-

Totalt

203

472

19

7

197

389

233

1261

2 755

-38

-506

50

312

+/-

-156

-4

13

-169

0

236

76

område
Visby
Hemse/Sudret
Slite
Fårösund

9

28

16

-111

-34

199

107

Roma

23

23

32

-170

-38

289

159

Klintehamn

-7

30

10

-78

5

202

162

247

556

230

-645

216

2 499

3 103

Totalt

Tabell 33: Befolkningsprognos fördelat på kön och åldersgrupp38.
Ålder

0-5

6-9

10-12

13-15

16-18

19-24

25-44

45-64

65-79

80-

år

år

år

år

år

år

år

år

år

100 år

Kvinna

1 750

1 209

869

987

942

1 894

6 210

7 709

5 929

2 826

Man

1 850

1 323

1 016

988

999

2 087

6 464

7 387

5 756

2 196

Kön

Utifrån prognosen är det en övervikt av pojkar/män upp till åldersgruppen 25-44 år, därefter är det större andel kvinnor bland gotlänningarna. Mest märkbart är detta i den äldsta
åldersgruppen.
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4. Tillgänglighet – i teori och praktik
En centralortsteori utvecklad av Walter Christaller 1933 utgår från att varor och tjänster har
en viss räckvidd och olika stort kundunderlag, vilket påverkar orters storlek och distribution. Centralorter är de orter som har ett stort utbud av varor och tjänster och på så sätt kan
försörja ett stort kundunderlag. När räckvidden är nådd för en centralort tar ett annan vid.
Mellan centralorterna finns mindre lokala centrum med ett mindre utbud av varor och
tjänster med en kortare räckvidd. Denna teori är en utgångspunkt för strategin.
Sverige är det land inom EU som har haft den starkaste urbaniseringstrenden sedan 2005.
Urbaniseringsprocessen pågår i hela landet. I dag bor 85 procent av befolkningen i tätorter
och cirka 60 procent i tätorter med fler än 10 000 invånare. Ungefär 70 procent av folkökningen sker i de tre storstadslänen.
38.
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Gränsen mellan stad och land var tidigare skarp. Där staden slutade, började landsbygden.
Nu har städernas inflytande trängt ut i den omgivande landsbygden, främst genom bilismens utveckling och möjligheterna att resa allt längre mellan bostad och arbete. Man talar om
landsbygdens urbanisering. Människor kan bo på landet men arbeta i staden.
En del urbana verksamheter flyttar ut på landet. Många nya småorter har bildats nära större
städer men också i äldre bebyggelsemiljöer. Byar omvandlas till småorter och tidigare fritidshusområden nära större städer omvandlas till permanentboende, i synnerhet sådana
som har tillgång till kollektivtrafik.
4.1
Tillgänglighet i dag
Tillgängligheten för gotlänningarna idag analyseras utifrån tre olika perspektiv. Första analysen utgår från Gotlands centralort – Visby. Den andra utgår från de orter som klassificeras som serviceorter nivå 2 i Vision Gotland 2025. I den tredje tillgänglighetsanalysen ingår
de orter som har en befolkning över 750 personer, vilket baseras på en geografisk teori om
centralorter.
4.1.1 Till och från Visby
Tillgänglighetsanalys utifrån förutsättningarna att befolkningen har tillgång till bil har gjorts
och den visar att ingen boende på Gotland har längre än max 80 minuters bilresa för att
komma till eller från Visby, räknat från Öster Centrum.
Visby är definierad som Gotlands primära centralort,
det är i Visby som det idag finns det bredaste utbudet
av kommunal/regional service. Så även av privata aktörer som bedriver service utifrån detta uppdrag, exempelvis vårdscentral och skola, tidigare även omsorg.
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I Visby finns det minst en utbudspunkt av de serviceområden som studerats i denna rapport, inklusive ett
fullt utrustat sjukhus med kapacitet att ta emot de besökare som årligen besöker ön.
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4.1.2

Till och från Visby, Hemse och Slite

Vision Gotland 2025 graderas serviceorterna i olika nivåer där centralorten Visby med all
tänkbar service ligger i nivå 1. Hemse och Slite i nivå 2 och resten i nivå 3. Därför utvidgas
denna analys även med Hemse och Slite.
Med dessa tre tätorter som utgångspunkter så visar tillgänglighetsanalysen att 98,3 procent av alla som bor på
Gotland når en av dessa orter inom 30 minuter med bil.
Om även närområdena till Slite och Hemse räknas med så
har dessa två orter i stort sett samma serviceutbud som i
Visby. De stora skillnaderna är att i Visby finns gymnasieutbud och akutsjukhus.
Det finns i dessa orter förskola, grundskola och fritidshem,
bibliotek, äldreboende, vårdcentral, ungdomsgård, ishall
och simhall. I Slite är det en restid på knappt 30 minuter
för att ta sig till Fårösund.

4.1.3

Till och från Visby, Hemse, Slite, Fårösund, Roma och
Klintehamn
Utvidgas antal orter ytterligare med de orter som har fler än 750 invånare så har i stort sett
alla som bor på Gotland (utom de sydligaste delarna av Storsudret) mindre än 30 minuter
till någon av dessa orter.
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I de områden som inte når någon av orterna inom 20 minuter eller mer finns det regional/kommunal service, men
med andra lösningar. Exempel på detta är trygghetspunkterna i samband med äldreboende i Katthammarsvik och
Burgsvik, samt bokbuss för områden som har långt till
bibliotek.
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4.1.4 Till och från Visby och Hemse
Ett annat sätt att se på tillgänglighet är att dela in Gotland i norr och söder. De två tätorterna blir då Visby på norr och Hemse i söder.
Utgår analysen från Visby och Hemse kan 94,8 procent av Gotlands befolkning nå någon av dessa tätorter inom 30 minuter med bil.
De, som framför allt, bor på Fårö har längst till någon
av tätorterna, Visby i det här fallet, och det handlar
om cirka 500 gotlänningar som har mer än 50 minuter
till det utbud som finns i Visby.
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Slutsatser som kan dras är:
 Inom 60 minuter med bil når 56 900 personer, vilket är närmare 99 procent av
samtliga gotlänningar Visby centrum.
 Inom 30 minuter med bil når nästan lika många gotlänningar (56 700 personer) någon av de tre orterna, Visby, Slite eller Hemse . Det betyder drygt 98 procent.
 Inom 30 minuter når 54 700 gotlänningar, vilket är närmare 95 procent av befolkningen, Visby eller Hemse.
 Även om flertalet av de större orterna är placerade på västra sidan, är inte avstånden i relation med många andra kommuner i Sverige speciellt långa.
 Gotland är en av de kommuner som har förhållandevis många boende utanför
tätort, vilket ger en tätortsgrad på 62 procent.
4.2
Tillgänglighet och behov 2025
Utifrån den tillgänglighetsanalys som presenterades under våren 2015 dras följande slutsatser gällande tillgänglighet och behov 202539.

39.

Utdrag från SWECO:s rapport ”Serviceutbudet på Gotland”
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Barnen i åldersgrupperna 0-5 år respektive 6-15 år ökar under prognosperioden, vilket
innebär ett ökat behov av förskoleplatser och platser i grundskolan. Den höga tillgängligheten både sett till befolkningsantal och till yttäckning innebär att även framtida befolkning
kommer att ha tillgång till förskola och skola inom en rimlig restid.
Däremot kommer ytterligare platser i både grundskola
och förskola att krävas, antingen i befintliga skolor
eller i nybyggda, framförallt i Visby, eftersom det är
där ökningen av barn fram till år 2025 är störst, vilket
innebär ökat behovet av platser.
Antalet ungdomar i gymnasieåldern 16-19 år väntas
också öka. Även om i stort sett hela befolkningen
idag, liksom sannolikt även framöver, har tillgänglighet
till gymnasieskola med bil, kan det finnas anledning att
ytterligare belysa det på landsbygden primära färdmedlet för gymnasieelever, nämligen buss. Eftersom ökningen av ungdomar i denna ålder antalsmässigt sett
förväntas bli störst i Visbys och Romas upptagningsområden är det viktigt att framtidens busslinjenät täcker behovet.

Enligt prognosen kommer andelen unga i åldern 19-25 år att minska, men eftersom Uppsala universitet planerar att utöka antalet studenter som studerar på plats med närmare 500
till utifrån dagens antal, så lär detta påverka antalet personer i detta åldersintervall som faktiskt befinner sig på ön vid 2025. Även om inte alla är skrivna på Gotland och därmed ingår i statistiken, så kommer det att finnas behov av både bostäder, tillgängligt bibliotek och
andra serviceutbud.
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Befolkningen i åldern 26-35 år, som förväntats vara i ”bygga-bo-åldern”, beräknas öka
med nära 12 procent till år 2025. I denna ålder, där många människor bildar familj, efterfrågas i högre grad större bostäder (särskilt småhus). Detta i sin tur ställer krav på en fungerande bostadsmarknad i allmänhet, och fungerande flyttkedja i synnerhet.
De äldre ökar kraftigt i antal, de mellan 76-85 år ökar med 54,5 procent och de allra
äldsta, äldre än 85 år, med 24,5 procent. Även ”yngre äldre” i åldern 66-75 år ökar något.
Här ligger den kanske största utmaningen i förändringen av Gotlands åldersstruktur. Ökningen märks på hela ön, men är mest påtaglig i Visby. Sett nationellt så väntas Gotland ha
en större ökning i dessa åldersgrupper procentuellt sett än vad resten av landet kommer att
ha.
Den äldre befolkningen är vanligtvis hänvisad till kollektivtrafik för att nå olika typer av
samhällsservice i större utsträckning än övriga vuxna. Det ligger en utmaning i att säkerställa tillgång till grundläggande samhällsservice med kollektiva färdmedel. Fler äldre i
kombination med ett kollektivtrafiknät som i framtiden inte svarar upp i tillräcklig grad, kan
i sin tur innebära ökade färdtjänstkostnader.
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5. Övergripande konklusioner och förutsättningar
5.1
Kostnad
Dagens kostnad är högre än både standardkostnad och faktiska kostnader hos jämförbara
kommuner i de flesta serviceområden. Gotland har många små enheter som inte är kostnadseffektiva. Detta är främst märkbart inom utbildningsområdet. En sammanslagning av
framför allt högstadier innebär att antalet resurser kan minskas eftersom denna verksamhet
är förhållandevis resurskrävande.
5.2
Kvalitet
Större enheter visar sig ha lättare att locka till medarbetare utifrån de krav som tjänsterna
ställer och bidrar även till en bättre kollegialt lärande och bättre arbetsmiljö. Större enheter
kan också erbjuda bättre kringresurser. Genom detta blir sårbarheten mindre och leveranskvalitet gentemot brukare och kund säkras.
Placeringen av ett serviceutbud har också visat sig ha betydelse på möjligheterna att rekrytera och behålla medarbetare, likväl som brukare. Utmaningarna finns inom framför allt
utbildningsområdet, äldreomsorg samt inom sjukvården och är mest märkbara för tjänster
utanför Visby.
5.3
Antal utbudspunkter
Antalet utbudspunkter är inom en del serviceområden fler än vad likvärdiga kommuner
erbjuder, tydligast märks detta inom fritids- och kulturområdet. Fler kommuner har under
de senaste åren beslutat lägga ned mindre skolenheter för att få dels ekonomi i verksamheten, dels kvalitet. Exempel på detta är Luleå, Norrtälje och Västervik, vilka alla tre ingår som
jämförelsekommuner i denna rapport.
5.4
Var gotlänningarna bor
Utifrån hur gotlänningarna valt att bosätta sig i dagsläget går det att identifiera ett antal större kluster, som kan antas bero på orsaker som definieras i
Christallers teori, men också urbaniseringsteorin om hur tätorter växer
samman. Det finns ett tydligt kluster runt Visby, dels norrut, men framförallt söder- och österut.
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Även runt Hemse finns det mindre orter som ligger inom en mils avstånd.
Bilden är inte lika klar på norra delen av ön, där finns ett par likvärdiga
områden, med viss övervikt för Slite med omnejd.
5.5
Skälig tillgänglighet i tid
Det finns inga nationella riktlinjer för tillgänglighet i avstånd eller i tid. Vidare kan konstateras att olika serviceslag kräver olika tillgänglighet. Tid, tillgänglighet och avstånd är också
beroende på var i landet man befinner. Exempelvis är det regionala och kommersiella serviceutbudet större i en storstad som Stockholm, Göteborg och Malmö, vilket borde innebära att det är närmare och mer tillgängligt, men för många tar det ändå längre tid att ta sig
dit med tanke på trafik.
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Ett förslag till definition på skälig tid till något av de mer frekvent använda serviceutbuden
helst inte ska vara mer än 20 minuter med bil och 45 minuter med kollektivtrafiken, dock
maximalt 30 minuter med bil och 60 minuter med kollektivtrafik.
Utifrån denna definition att nå ett serviceutbud inom 20 minuter med bil respektive 45
minuter med buss, så når 97,1 procent av alla gotlänningar någon av tätorterna med mer än
750 invånare via bil och uppskattningsvis drygt 78 procent med kollektivtrafik.
Ett liknande resonemang utifrån denna definition ger att 90,5 procent av alla gotlänningar
når någon av tätorterna Visby, Slite eller Hemse med bil inom 20 minuter och cirka 75 procent med kollektivtrafik inom 45 minuter.
Detta kan sättas i relation till den övre gräns på 60 minuter som är satt för hur länge ett
barn från förskoleklass till nionde klass ska åka skolskjuts. Används detta riktmärke kan
98,6 procent av alla gotlänningar nå Visby med bil och närmare 75 procent med kollektivtrafik.
Det finns områden där tillgängligheten inte är lika god som för majoriteten av gotlänningarna. De områden som måste beaktas särskild med tanke på tillgängligheten är Fårö, Östergarnslandet och södra delen av Sudret (Storsudret).
5.6
Styrkortets inriktning
I det regiongemensamma styrkortet har tre målområden (två under perspektivet Samhälle
och ett under perspektivet Verksamhet) varit vägledande i arbetet. Dessa är:
Inom målområde Ekologisk hållbarhet finns målet:
 Ett ansvarsfullt samhällsbyggande som bidrar till tillväxt över hela ön
Med hänsyn till dagens ekonomiska situation och den framtida bistra prognosen måste
åtgärder vidtas i serviceutbudet. Placering av framtida serviceutbud ska ta hänsyn till det
faktum att flertalet väljer att bosätta sig i och kring Visby. Detta stärks även av befolkningsprognosen, som förutspår att de största ökningarna kommer att ske i Visby med omnejd.
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Inom målområde Social hållbarhet finns målet:
 En levande landsbygd och ett attraktivt Visby för bibehållen inomregional balans
Med samma resonemang som ovan, plus det faktum att hitflyttande nya gotlänningar helst
vill bo i Visby, måste Visbys attraktionskraft behållas. Ett levande och attraktivt Visby
skapar möjligheter för resten av ön. Lika viktigt är det att upprätthålla en servicenivå på
landsbygden för att hela Gotland ska vara attraktivt för boende och verksamhet.
Inom målområde Ekonomisk hållbarhet finns målen:
 Alla elever fullföljer gymnasiet (Samhälle)
 Den totala nettokostnadsökningen ska inte överstiga ökningen av skatteintäkter och generella
statsbidrag (Verksamhet)
 Regionens materiella tillgångar ska vårdas (Verksamhet)
De ekonomiska förutsättningar bidrar till att se över verksamheterna och hur de bedrivs
idag för att inom en nära framtid effektivare använda skattekronan.
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Inom målområde Kvalitet finns målen:
 God kvalitet i omsorgen
 God kvalitet i skolan
 God kvalitet i vården
Det går idag inte att påvisa att den högre kostnaden i den gotländska skolverksamheten
leder till en högre kvalitet. Inte heller det motsatta förhållandet kan hittas, eftersom den
gotländska omsorgen är lika med eller bättre än andra kommuner, trots en lägre kostnad.
Målet med framtida serviceutbud är att behålla och eventuellt lyfta kvalitet så att denna är i
nivå med riket. Ett sätt är att skapa effektivare enheter med högre andel behörig personal.
5.7
Förutsättningar
För att behålla tillgängligheten i förslagen ovan finns det ett par förutsättningar som bidrar
till att skapa möjligheter för alla gotlänningar, oavsett om man har tillgång till egen bil eller
inte. Dessa är effektivare kollektivtrafik och användandet av digitala lösningar. Utifrån det
faktum att Gotland ligger i topp vad gäller möjlighet till att ansluta sig till fiber framförallt
på landsbygden är digitala lösningar inget som utesluter utan snarare inkluderar och därmed
ökar tillgängligheten.
5.7.1 Effektivare kollektivtrafik
Resandet med kollektivtrafiken på Gotland har legat på en relativt stabil nivå, detta trots en
produktionsminskning på 16 procent under perioden 2007-2010. Som jämförelsetal brukar
ibland påstigande/boende, användas. Denna siffra uppgår för Gotland, baserat på befolkningen 57 000 invånare och 1 165 000 årliga resor år 2010, till drygt 20. Detta en låg siffra
jämfört med riket i övrigt40.
Utifrån analyser kring var gotlänningen bor och arbetar finns det
tydliga mönster som visar att flertalet pendlar från socknarna in till
främst Visby, men även till de större tätorterna. Resandet med kollektivtrafiken enligt Trivecos rapport från 2012, är främst med de
linjer som trafikerar norra delen av ön med start i Fårösund, mellersta delen med Roma och Hemse samt södra delen med start i
Klintehamn. 70 procent av alla resenärer inom kollektivtrafiken reser på någon av dessa sträckor. Ett förslag är att se dessa sträckor
som grunden i stomnätet.
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I den kommande upphandlingen av kollektivtrafik och skolskjuts finns en inriktning mot
att använda detta stomnät mellan de större tätorterna och Visby för att på så sätt underlätta
och samordna både den vanliga kollektivtrafiken, men också skolskjuts och färdtjänst/sjukresor i den mån det går.
Det finns utmaningar men även stor potential i samordning av trafik. Samordningen kan
avse både själva trafikutbudet, där en linje kan lösa flera uppgifter, men också genom att
påverka efterfrågan i form av anpassade skoltider. Speciellt gäller detta för gymnasiet och
friskolor där det idag inte skett någon anpassning. Att anpassa den vanliga kollektivtrafikens tidtabeller till skolorna bedöms också kunna minska behovet av särskilda skolskjutsar.
40.

Siffror hämtade från Triveco Traffics rapport ”Gotlands samordnade skolskjuts”
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Närtrafik kör idag två dagar i veckan till närmaste tätort och är öppen för alla. Gotland är
indelad i tre områden; norra, mellersta och södra Gotland. Denna kan också samordnas
mer för att lösa transportbehovet för de som inte kan eller vill använda egen bil.
En samordning av färdtjänst, sjukresor och särskoleresor bedöms svårare då dessa resenärer ofta har speciella behov och färdtjänst- och sjukresorna ofta är mer spridda i tid och
rum. Däremot kan begränsningar införas gällande val av transportmedel för framför allt
sjukresor. Om det finns en möjlighet att åka kollektivt är det endast detta transportsätt som
ger ersättning.
5.7.2 Digitaliseringens möjligheter
Välfärdsteknologi ska ses som ett verktyg för att öka graden av trygghet, delaktighet och
självständighet i den offentliga verksamheten. Att använda teknologin inom exempelvis
äldreomsorg och sjukvärd kan öka tillgängligheten och stärka vårdtagarens hälsa och välmående.
En grundläggande förutsättning för välfärdsteknologi är en god infrastruktur. Gotland har
under ett par år varit i täten vad gäller antalet gotlänningar som kan ansluta sig till fiber,
vilket skapar stora möjligheter till att lösa flertalet tjänster på digital väg.
Därför bör den infrastruktur som finns på ön beaktas vid nybyggnation av exempelvis skolor, äldreboende och i andra offentliga fastigheter för att välfärdsteknologi ska kunna ingå
som en naturlig del i verksamheten.
I den gotländska regionala digitala agendan som antogs under 2015 finns sju strategiska
områden, dessa är:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Digitalt stött företagande
e-tjänster
Bredbandsutbyggnad
Ökad IT-användning
e-hälsa
Digitalt stödd samhällsplanering
Digitalt stödd utbildning

Huvudmålet under punkt 5 är:
Hälsa, vård och omsorg är med stöd av digitalisering individanpassad och tillgänglig för alla.
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Och under punkten 7 är målet:
Gotländska elever och studenter får genom en digitalt stödd undervisning en tidsenlig utbildning som utvecklar framtidens förmågor och gör dem konkurrenskraftiga i morgondagens samhälle.
Den regionala digitala agendan är också en av utgångspunkterna i det fortsatta arbetet.
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6. Strategi för ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland
DETTA KAPITEL SKA FÄRDIGSTÄLLAS EFTER REMISS OCH MÖTEN.
6.1
Inriktning för serviceutbudet
Region Gotlands serviceutbud ska:
•

•

•
•
•

vara anpassat till befintligt befolkningsunderlag och utvecklas mot prognostiserat befolkningsökning samt tillkommande servicebehov utifrån delårsboende och
besökare,
ha kundfokus och vara attraktivt för boende, presumtiva inflyttare, delårsboende
och besökare genom att tillhandahålla service med en god kvalitet och säkerställa en skälig tillgänglighet i tid på hela Gotland,
hålla nere miljöbelastningen genom att bedrivas så nära invånarna som möjligt,
bedrivas effektivt i en ekonomiskt rationell struktur samt
utnyttja möjligheter till synergieffekter mellan olika serviceslag.
6.2

Geografisk struktur
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En eller flera kartor…

6.3

Kollektivtrafik

6.4

Digitalisering
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Bilaga 1:

Dokumentation

Fakta hämtad från:























Kostnadsjämförelser 2015 (oktober 2016) – författare Ulrika Jansson
Serviceutbudet på Gotland – SWECO
Kartor, avstånd och demografi – GIS
Samordning kollektivtrafik och skolskjuts- Trivector traffic 2013
Grundskolekvalitet.se
Revidering av plan för särskilt boende inom Region Gotland
Revidering av plan för personer med funktionsnedsättning inom Region Gotland
Struktur 2015, strukturutredning av Gotlands hälso- och sjukvård – Hälso- och
sjukvårdsnämnden
Uppföljning av arbetet med ”Struktur 2015” – Hälso- och sjukvårdsnämnden
Inflyttarens bild av Gotland 2014 – rapport av Per Ekman Tendenser
Befolkningsprognos 2016-2025 Region Gotland – Statisticon
Tätorter 2015 SCB - rapport av Karin Hedeklint MI 38 SM 1601
Kungliga bibliotekets biblioteksstatistik 2015
Konsten att nå resultat – erfarenheter från framgångsrika skolkommuner - SKL
2009
Bygg Gotland, översiktsplan för Gotlands kommun, rev 2014
Visby, Hemse, Slite och de övriga (serviceortsutredning), författare Göran Hallin
Kultursamverkansmodellen – uppföljning 2014, Kulturrådet
Regionfakta.com - Avstånd till vårdcentraler i Sverige, Tillväxtverkets databas
Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2015 – SKL
Regional Digital Agenda – Gotland
Skånsk restidstolerans och pendling - en studie av arbets- och utbildningsresor David Lindelöw och Robert Klingvall

Inspiration hämtad från:









Jordbruksverkets hemsida
Skolinspektionens hemsida
Walter Christallers teori om centralort och dess kluster
Värmlänningarna i rörelse, en studie i värmlänningarnas vardagsmobilitet – Möller
och Gottfridsson
Ana Gil Sóla, genusforskare vid Göteborgs universitet
RKA.nu – Nyckeltal och jämförelser
Lars Nilsson, Trogon Consulting AB
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Kvalitetsnätverket
Kommunikationsnätverket
Ekonominätverket
HR-nätverket
Nämndordförandegruppen
Koncernledningsgruppen
Arbetsgrupper inom/representanter från UAF, KFF, SOF, LK, TKF och HSF
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Bilaga 2:

Underlag för valda kommuner/landsting

Jämförelse/referenskommuner förslag (politiskt styre 2014-2018):
Befolkning

Centralort

Andel i %

Yta

Luleå
Östersund (S+MP+V)
Norrtälje (S+C+MP)
Västervik (S+C+MP)
Kalmar (S+C+V)

76 100
61 300
59 100
36 270
65 780

46 600
44 300
17 675
21 140
39 400

61%
72%
30%
58%
60%

2 250 km2
2 500 km2
2 100 km2
2 030 km2
960 km2

Gotland (S+MP+V)

57 400

23 670

41%

3 200 km2

(S+MP)

Bakomliggande orsak till val av referenskommun/region/landsting

Luleå

Har tagit beslut om en skolreform som innebär färre och större
skolor, ska genomföras inom kort. Årets tillväxtkommun 2015

Östersund

Har en del likheter med Gotland, främst utifrån turism.

Norrtälje

Stora likheter med Gotland utifrån både befolkningsmängd,
turism, deltidsboende och närheten till större städer.

Västervik

Har genomfört en lyckad skolnedläggning/förändring. Använde en bra och uppskattad dialogmetod (KO, KD och tjänstemän) inför beslut. Finns erfarenhet från denna i vår egen organisation.

Kalmar

Östersjöregion, turism

I KOLADA återfinns vissa av de valda kommunerna med i gruppen med strukturellt liknande kommer. Följande kommun ingår i gruppen med liknande kommuner för verksamheten.

Ärendenr RS RS 2012/439 Datum 2016-12-14

Luleå:
Östersund:
Norrtälje:
Västervik:
Kalmar:

Grundskola
Grundskola
Förskola, fritidshem, grundskola och gymnasium
Fritidshem, grundskola
Grundskola

I gruppen med liknande landsting som jämförs med den regionala hälso- och sjukvården
återfinns Kalmar län.
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Elevantal vid de gotländska skolorna i september 2016

Skola
Alléskolan
Dalhem skola
Endre skola
Eskelhem skola
Fole skola
Fårösundsskolan
Garda skola
Gråboskolan
Havdhem skola
Humlegårdsskolan
Högbyskolan
Klinteskolan
Kräklingbo skola
Lyckåkerskolan
Lärbro skola
Norrbackaskolan
Romaskolan
Sanda skola
Solbergaskolan
Solklintsskolan
S:t Hansskolan
Stenkyrka skola
Stånga skola
Södervärnsskolan
Terra Novaskolan
Tjelvarskolan
Vänge skola
Väskinde skola
Västerhejde skola
Öja skola

Årskurs F-6
168
90
94
29
119
98
100
207
69
73
144
166
36
313
105
192
170
92
148
102
179
93
84

Årskurs 7-9

Får ekonomiskt
stöd 2016/2017

Ja
83

Ja

182
105

Ja
Ja
Ja

139

Ja

531
102

Ja

410
181
176
55
194
242
34

Ja

Ja

Ärendenr RS RS 2012/439 Datum 2016-12-14

Fristående grundskolor
Athene Fardhem
Atheneskolan
Guteskolan, grundskola
Montessori Friskola Gotland
Orionskolan, grundskola

61

Ja
311
163
80
99
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Kultur- och fritidsförvaltningen

Handlingstyp Missiv
Datum 28 februari 2017

Ärende 5
Kultur- och fritidsnämnden

Strategisk plan och budget 2018-2020
Förslag till beslut

Fastställa strategisk plan och budget för år 2018-2020.
Bakgrund

Nämnderna ska till regionstyrelsen inkomma med sammanfattande
budgetförslag för perioden 2018-2020. Budgetskrivelsen ska utgöra underlag
för budgetberedningen.
Strategisk plan och budget ger besked om kultur- och fritidsnämndens
prioriteringar, vilka mål som ska uppnås, vilka resurser som behövs och hur de
ska finansieras under perioden 2018-2020.
Kultur- och fritidsförvaltningens mål är att ha processer 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.
Kultur- och fritidsförvaltningen

Maria Modig
Förvaltningsdirektör

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

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 28 februari 2017

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens strategiska
plan och budget 2018-2020
1. Verksamhet och resurser för 2018-2020
Kortfattad bedömning av balansen mellan nämndens uppdrag, mål, och
resurser baserat på 2016 års resultat
Kultur- och fritidsförvaltningens mål är att ha processer 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.
För att tillgodose brukarnas behov, har biblioteken arbetat 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 2016 fastslogs en ny
kulturplan för perioden 2017-2020 och arbetet med dess aktiviteter har
påbörjats. Kulturplanen omfattar såväl den regionala som den
primärkommunala kulturen. Liksom föregående år fick Gotland även detta år
högst andel, 389 kronor, statliga medel per capita av alla regioner och landsting
inom kultursamverkansmodellen. På nationell nivå kan konstateras att de
gotländska regionala kulturinstitutionerna motsvarat de förväntningar som
ställts.
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

Besöksadress Skeppsbron 24

E-post registrator_kff@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

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

Org nr 212000-0803

1 (11)

Kultur- och fritidsförvaltningen

Ärendenr KFN 2017/5

Region Gotland

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. 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.
Under 2016 genomfördes ingen medarbetarenkät men det går att konstatera att
både besparingar och utredningen kring den framtida organiseringen av kulturoch fritidsverksamheten har påverkat negativt. Det gör att målet att
medarbetare/ledare trivs, är engagerade, tar ansvar och utvecklas för att möta
framtidens utmaningar varit svårt att uppnå. Medarbetarna upplever oro för
framtiden, både för vad som kommer att ske med verksamheten men även för
egen del.
Medarbetarna erbjuds regelbundet möjligheter till fortbildning och möjlighet
att delta i konferenser och seminarier, men på grund av budgetåtstramningar
har det inte varit lika omfattande som tidigare. Utbildningsinsatser inom
integrationsområdet har särskilt prioriterats under 2016 och under 2017-2018
kommer mångfaldsfrågor vara i fokus.
För att uppnå målen om en ekonomi i balans och uthållig ur ett
generationsperspektiv krävs en god ekonomisk hushållning, realistiska
verksamhetsmål samt en effektiv användning av tillgängliga anslag. Vidare
behövs ett kreativt ekonomiskt tänkande samt strategisk planering av
investeringar. Kultur- och fritidsnämnden visade ett överskott på 2,3 miljoner
kronor för 2016. 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.
Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar aktivt för att skapa en god integration i
samhället. Att stärka medborgarnas möjlighet till dialog och inflytande genom
att erbjuda medborgarna platser för möten är viktigt för att lyckas med att
bibehålla en hållbar och kontinuerlig demokratisk struktur i samhället.
Det stora antalet ensamkommande asylsökande medförde en kraftig ökning av
antalet besökare på ungdomsgårdarna, något som gjort att även många andra
börjat besöka gårdarna.
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För att nå ny grupper och skapa kontaktytor har 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.

Omvärldsanalys och bedömning av verksamhet och
ekonomi 2018
Under 2018 kommer kryssningskajen vara klar vilket kommer bidra till att
turismen på Gotland ökar markant. När turisterna anländer till ön kommer de
vilja se, göra och uppleva Gotland. Därför behöver Region Gotland i
samverkan med besöksnäringen, föreningslivet och andra aktörer på ön rigga
för en god infrastruktur för besök utifrån vad turisterna önskar att uppleva och
vad gotlänningen önskar att visa upp av ön. Kultur- och fritidsaktiviteter
kommer vara av avgörande betydelse för att ge en positiv bild, om det så
handlar om att nyttja de motionsspår som finns på olika ställen på ön till att
besöka kulturplatser såsom Roma Kungsgård eller idrottsevenemang i ICA
Maxi Arena.
2018 är det 100 år sedan Ingmar Bergman föddes. Firandet av nationalikonen
kommer göra ett avtryck internationellt och Fårö och Gotland kommer såklart
vara i fokus.
Att arbeta för att förlänga säsongen och hitta nya reseanledningar samt att
paketera evenemang är ett ständigt pågående arbete som är av vikt för att
Gotland fortsatt ska vara en attraktiv besöksplats men även för att locka
människor att leva och bo på ön. Region Gotland behöver säkra kompetens
och att konkurrera med andra regioner om svårrekryterade tjänster kräver en
god marknadsföring och ett gott rykte, något som kultur- och
fritidsverksamhet i högsta grad bidrar till.
Baden på Gotland är små och gamla. För varje dag som går kostar baden mer
då renoveringar måste ske löpande för att kunna hålla dem i drift.
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Undersökningar visar att de har cirka fem år kvar innan de är uttjänta och inte
längre går att reparera. Även Visby ishall har ett stort renoveringsbehov och
klarar inte många år till. Ett nytt bad och en ny ishall är därför ett stort behov
för gotlänningen.
Bidrags- och bokningssystemen inom kultur- och fritid som idag används av
kommuner är underutvecklade och inte kundanpassade. Dagens moderna
teknik och kunden kräver ett nytt system. SKL håller på att, tillsammans med
några kommuner, ta fram ett nytt system. Dock går det långsamt och
nuvarande håller inte ens för dagens behov. Det gör att tillfälliga lösningar
behöver ses över för att klara tiden fram till att nya systemet är klart.
Under 2015 och 2016 fick Gotland ta emot en stor andel människor från andra
länder, som tvingats på flykt. Ett imponerande arbete och initiativ från
civilsamhället uppvisades. Ideellt hårt arbetande gotlänningar som engagerade
sig lokalt och genomförde en mängd integrationsfrämjande insatser. Idag kan
förvaltningen se att det ideella engagemanget minskar, det finns en trötthet
vilket kräver att regionen med dess verksamheter kliver in och stöttar i större
utsträckning. Baden, ungdomsgårdarna och biblioteken kommer fortsatt vara
mycket viktiga för integrationsarbetet på ön. Här gäller det att synliggöra, stötta
och samverka med de ideella krafter som finns i lokalsamhället.

2. Driftbudget 2018-2020
Utifrån kultur- och fritidsförvaltningens och nämndens speciella läge där ett
beslut om verksamhetens nuvarande organisation fattas under första halvåret
2017, kommer förvaltningen göra en sammanställning av verksamheternas
behov perioden 2018-2020.
Kultursamverkansmodellen
Kultursamverkansmodellen går in i en ny kulturplansperiod där nya satsningar
skulle medföra en ökad statlig medfinansiering och minskade bidrag från
regionen ett minskat stöd från staten. Nedan redovisas institutionernas
äskanden med motiveringar inför budget 2018 och framåt.
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tkr
Gotlands Länsbibliotek
Gotlandsmusiken
Länsteatern på Gotland
Gotlands museum
Film på Gotland
Totalt

Endast 2018

400
1 230
1 350
2 980

Ramförstärkning
2018 och framåt
250

300
250
800

Gotlands Länsbibliotek
År 2015 infördes ett nytt område, läs- och litteraturfrämjande verksamhet, till
kultursamverkansmodellen under området Biblioteksverksamhet. Inga statliga
medel har tillförts för detta ändamål. Till detta behöver en utvecklingsresurs
anställas och kartläggningen är upptagen som en strategi i kulturplanen. I den
äskade summan, som är en ramförstärkning, ingår personalkostnader på
200 000 kr och verksamhetskostnader på 50 000 kr, totalt 250 000 kr.
Gotlandsmusiken
År 2018 avser Gotlandsmusiken öka ambitionen vad gäller nätverksarbete i
Östersjöregionen i syfte att förstärka Gotlands roll som ett självklart nav och
samtidigt agera ambassadörer för ön. Medel äskas för konstnärligt utbyte med
ensemble Arsis i Estland, resa och uppehåll 120 000 kr. Utöver detta äskas
160 000 kr för projektering och genomförande av produktion samt turné i
Sverige med Sondheim-musikalen Frogs. Slutligen äskas 120 000 kr för reseoch uppehållskostnader för Sverigeturné i samarbetsprojekt med de två övriga
professionella storbanden Norrbotten Big Band och Bohuslän Big Band. Ett
övergripande syfte är att nå ung publik och att få fler tjejer att spela
storbandsmusik.
Länsteatern på Gotland
Länsteatern äskar 550 000 kr för upprustning av tillgänglighetsanpassad toalett,
publikplatser och den äldsta tekniken som slitits hårt på grund av flitig
användning både av teatern själva och av samarbeten. Vidare äskas 330 000 kr
för inköp av lyftanordning utifrån ett arbetsmiljöperspektiv vid bygge och
rivning av dekor, samt 200 000 kr för en mindre kulturbuss som ska köra
publiken till föreställningarna för att slippa anlita dyra bussbolag med för
ändamålet för stora bussar. Slutligen äskas 150 000 kr för att översätta delar av
kommunikationsmaterial till engelska och tyska, bland annat inför
kryssningskajen. Totalt 1 230 000 kr.
Gotlands museum
Med syfte att stärka Gotland som besöksmål, bland annat inför
kryssningsturismen, och bidra till regionens utveckling, äskas 450 000 kr för
arbete med och investeringar i digital tillgänglighet genom audioguider i
utställningarna Medeltidens Gotland och Drömmen av Gotland. Inläsningar
ska göras på svenska, engelska, tyska och arabiska och total kostnad beräknas
vara ca 900 000 kr, för vilken resterande del bekostas av annan extern
finansiering. Museet äskar också 600 000 kr för att kunna påbörja en ny
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basutställning om förhistoria, det vill säga stenålder till vikingatid. Total budget
ca 5 mnkr. Annan extern finansiering kommer att sökas för resterande
kostnader. Utställningen beräknas färdig i slutet av 2019. Slutligen äskas
300 000 kr för ombyggnad och tillgänglighetsanpassning av Konstmuseet samt
300 000 kr för en 50 % tjänst som konstpedagog med syfte att öka
tillgängligheten till konst för barn och unga. Totalt äskas 1 350 000 kr för 2018
och 300 000 kr ramförstärkning.
Film på Gotland
Förvaltningen behöver förstärka Film på Gotland men en 0,5 tjänst
filmkommissionär och överföra den från det nuvarande projektet till
linjeorganisationen. Kostnad 250 tkr/år.

Bibliotek
Meröppna bibliotek
(se motivering under investeringsförslag)
En ramökning äskas för driftskostnader med 100 tkr per bibliotek till utökade
licens- och serviceavtalskostnader.

Fritidsavdelningen
A7-hallen ombyggnad omklädningsrum
(se motivering under investeringsförslag)
Driftskonsekvens för detta beräknas till 375 tkr från 2018.
Nytt boknings- och bidragssystem
(se motivering under investeringsförslag)
Driftskonsekvens för detta beräknas till 50 tkr per år för utökade licens- och
serviceavtalskostnader för år 2020.
Reinvestering konstgräs på Rävhagen
(se motivering under investeringsförslag)
Driftskonsekvens beräknas till 350 tkr från 2018.
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Administration
Budget och skuldrådgivning
300 tkr
Budget- och skuldrådgivning har under året fått omforma sitt uppdrag då även
konsumentvägledningsuppdraget (4 tim/v) ska rymmas inom en tjänst. Den
minskade tiden för budget- och skuldrådgivning har medfört att väntetiderna
ökat från tre veckor till sex veckor (rekommendation från staten är max fyra
veckors väntetid). I och med att detta uppdrag sköts av endast en person så blir
följden att tjänsten inte är bemannad under semesterperioder och vid annan
frånvaro då tjänstemannen är borta från sin tjänst, tjänsten köps idag av
regionstyrelseförvaltningen. Kompensation önskas för ytterligare 50 % tjänst
till en kostnad av 300 000 kr/år.

Kulturavdelningen
Renovering och underhåll av konsten i Världsarvet
50tkr
I samband med kryssningskajens tillkomst sätts nu starkt fokus på hållbarheten
för världsarvet Visby hansestad. För att bevaka den offentliga konsten i
Världsarvet behöver budgeten för ändamålet utökas.
Filmkluster Kustateljén Fårösund
500 tkr
Kostnaden för lokalhyran för Kustateljén i Fårösund har fram till 2017 delats
mellan GVN, KFN och Gotlands Filmfond. Fonden har dock dragit sig ur
projektet och från 2017 fattas därför den del, 500 tkr/år, som fonden tidigare
stod för. För att möjliggöra en fortsättning av verksamheten i Kustateljén utan
att behöva finansiera verksamheten med projektmedel behöver verksamheten
en ramförstärkning med 500 tkr.

Ungdomsavdelningen
Hyra ungdomsgård Roma
250 tkr
Ungdomsgården i Roma flyttade 2014 till nya lokaler pga att
förskoleverksamheten behövde ungdomsgårdens lokaler. Ungdomsgården
hänvisades till en paviljong men KFF fick ingen hyreskompensation för dess
hyra, som ledningskontoret ansåg vara för hög. Under 2017 kommer
ungdomsgården därför att flytta till nya lokaler och samlokaliseras med
biblioteket i Roma. I överläggningar med ledningskontoret 2016 ställdes i utsikt
att KFF kan påräkna en ramjustering om man kan hitta lokaler med en
rimligare hyreskostnad. KFF äskar därför en ramjustering från 2018 om 250 tkr
för ungdomsgårdens nya lokaler.
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Summa äskanden driftbudget:
tkr
Budget 2018 Plan 2019
Plan 2020
Samverkansmodellen enl ovan
3 780
800
800
Meröppna bibliotek
100
200
300
A7-hallen ombyggnad omkl.rum
375
375
375
Nytt boknings- o bidragssystem
50
Reinv konstgräs Rävhagen
350
350
350
Budget- och skuldrådgivning
300
300
300
Renovering o underhåll av konst
50
50
50
Filmkluster Kustateljén
500
500
500
Hyra Roma ungdomsgård
250
250
250
Summa
5 705
2 825
2 975
2.1 Taxor och avgifter
Utifrån kultur- och fritidsförvaltningens och nämndens nuvarande situation
planeras inga förändringar.
2.2 Kompensation för externa avtal
Indexuppräkning för externa utförare inklusive institutionerna äskas. För
länsinstitutionerna som omfattas av Kultursamverkansmodellen, en
uppräkning med 2 procent innebär 388 tkr och för övriga innebär det 212 tkr.
Detta blir sammanlagt 600 tkr.
2017
2%
Kultursamverkansmodellen
Länsmuseet
7 756
155
Länsmuseet – konsthanteraren
449
9
Länsmusiken
6 246
125
Länsteatern (exkl. lokalhyra)
3 178
64
Länsbiblioteket
799
16
Film på Gotland
795
16
Danskonsulenten
167
3
Summa
19 390
388
Övriga avtal
Östersjöns författar- och översättarcentrum
Baltic Art Center
Visby internationella tonsättarcentrum
Bergmancenter
Gotlands idrottsförbund
Köp av verksamhet idrottsanläggningar
Föreningsdrivna anläggningar
Summa

430
600
1 050
400
1 305
1 621
5 221
10 627

9
12
21
8
26
32
104
212

Summa

30 017

600
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3. Investeringsförslag med motiveringar 2018-2022
Investeringar, tkr

Investeringspott (maskiner, inv)
Meröppna bibliotek
A7-hallen ombyggnad omkl.rum
Reinvestering konstgräs Rävhagen
Gymnastik
Byta fotbollsplaner till konstgräs
Nytt boknings- och bidragssystem

Budget
2018

Plan
2019

Plan
2020

Plan
2021

Plan
2022

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

500

500

500

1 500

1 500

3 000
3 000
9000
10 000
400

Nytt badhus

200 000

Ny ishall

200 000

Ridsport
Summa

15 000
8 000

21 000

417 400

Motiveringar
Investeringspott

1 500 tkr

Gemensam investeringspott för alla verksamheter, bl.a. uppdatera
fordonsparken, utbyte av inventarier. Förvaltningen är beviljade 1 500 tkr för
2017, men behovet är mycket större så 1 500 tkr äskas årligen under perioden.
Mycket av utrustning på anläggningar är bristfälligt underhållna, gamla och
slitna. Exempelvis har biblioteken på Gotland har behov av nya bokhyllor de
närmsta åren, några hyllor är idag i så dåligt skick att det finns risk för ras med
skador, på både besökare och personal, som följd. Biblioteken beräknar att
man behöver byta ut hyllor för ca 300 tkr per år framöver. Fritidsavdelningen
är i stort behov av att göra reinvesteringar i maskinparken och flera
anläggningar behöver anpassas för funktionsnedsatta.
Meröppna bibliotek
500 tkr
Ett av utvecklingsområdena för biblioteken på Gotland är att öppna ett eller
flera meröppna bibliotek. Meröppet innebär att besökare kan använda
biblioteket även på kvällar och helger när det inte finns personal på plats.
Begreppet meröppet är medvetet valt för att poängtera att det handlar om ett
komplement till och inte en ersättning av det bemannade biblioteket. Meröppet
innebär en utökad tillgänglighet men med bibehållen bemanning av biblioteket.
Meröppna bibliotek stärker bibliotekets roll i lokalsamhället och den ökade
tillgängligheten öppnar upp även för andra kulturverksamheter på biblioteket.
Genom meröppet blir biblioteket också en angelägenhet för fler i samhället
och kan bidra till större delaktighet vilket ligger helt i linje med biblioteket som
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servicepunkt.
En ramökning äskas för driftskostnader med 100 tkr per bibliotek till utökade
licens- och serviceavtalskostnader.
A7-hallen ombyggnad omklädningsrum
3 000 tkr
A7-hallens omklädningsrum används både av de som tränar inomhus i hallen
och av de som använder fotbollsplanen utanför. Ofta sammanfaller
träningstider och matcher inne och ute och ytterligare problem uppstår då
personer av olika kön inte vill byta om i samma omklädningsrum. Nya
omklädningsrum behövs för att möjliggöra mer aktivitet och optimalt nyttjande
av anläggning.
Nytt boknings- och bidragssystem
400 tkr
Gotland är med i SKL:s upphandlingsprojekt av ett nytt boknings- och
bidragssystem med planerad lansering i kommunerna år 2020, med en
beräknad utökad driftskostnad på 50 tkr. En teknisk lösning kan behövas
tidigare då avtalet med befintlig leverantör går ut 2017 och systemet kommer
att sluta vara tillgängligt.
Reinvestering konstgräs på Rävhagen
3 000 tkr
Befintlig konstgräsplan på Rävhagen i Visby är öns äldsta och mest välanvända
aktivitetsytor för fotboll. Befintlig konstgräsplan har sedan några år tillbaka
uppnått teknisk livslängd och det behövs en reinvestering. Idag finns
förslitningsskador i ytskiktet och det har gått så långt att det syns hål på vissa
ställen. Utökade driftskostnader beräknas till 350 tkr.
Byta ut fotbollsplaner till konstgräs
10 000 tkr
Göra ett helhetsgrepp av utvecklingen av fotbollsplaner där befintliga
gräsplaner byts ut mot konstgräs. I samband med detta även se över antalet
anställd personal och fundera över föreningsdrift. Detta skulle vara positivt ur
bevattnings- och skötselperspektiv samt möjliggörande av ökat nyttjande.
Detta avser kostnader för omläggning av grusplan Rävhagen med 4 000 tkr och
Säveplan 6 000 tkr.
Nytt badhus
150 000-200 000 tkr
Gotlands utbud vad gäller badhus behöver ses över i perspektiven antal,
placering, storlek och innehåll och ska ge möjlighet till utveckling av
verksamheter och simsporter där hela öns behov tas i beaktande och vara
attraktivtför allmänheten. Livslängden på ett badhus byggt under 60- och 70talet är cirka 40-50 år vilket innebär att våra anläggningar, Hemsebadet 40 år
och Solbergabadet 56 år, har uppnått en hög ålder och båda står inför stora
renoveringsbehov. En ny och modern anläggning skulle kunna bedriva flera
verksamheter samtidigt, vara energioptimal och ha en mer effektiv bemanning.
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Ny ishall
150 000-200 000 tkr
Ishallen i Visby är den ishall med mest aktivitet i dagsläget och fler istider
efterfrågas då konståkningen utvecklas på ön och ishockeyn har startat ett
flicklag. En ishall har en beräknad livslängd på ca 50 år och Visbys har passerat
40. En ny och modern anläggning skulle tillsammans med ett nytt badhus
kunna optimera driftskostnad och ha en mer effektiv bemanning.
Ridsport
15 000 tkr
Utöver regionens anläggningar finns behov av extra medel för att stötta Wisby
Ridklubb, Rävhagen, vars anläggning är i behov av renovering och vars
utveckling gällande anläggning i relation till mark är högaktuell. Detta då den
står i relation till regionens reinvestering på konstgräsplanen samt planer på
konverteringav grusplanen till konstgräs, också på Rävhagen.
Gymnastik
9 000 tkr
Wisbygymnasterna har utvecklats i snabb takt och är i behov av en anläggning
anpassad efter deras behov.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Maria Modig
kultur- och fritidsdirektör
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Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 15 februari 2017

Ärende 6
Kultur- och fritidsnämnden

Remissvar. Motion. Renovera och öppna badhuset i
Roma
Förslag till beslut



Kultur- och fritidsnämnden föreslår regionfullmäktige att avslå
motionen och att inte tillgodose yrkandena.

Bakgrund

Kultur- och fritidsnämnden (KFN) har den 22 december fått motionen
Romabadet måste vara en del av baden på Gotland även i fortsättningen på remiss.
Motionsställaren ifrågasätter KFN:s beslut den 22 mars 2016 att inte renovera
och öppna Romabadet igen. Detta då det förorsakat problem och kostnader
för de som tidigare utnyttjade Romabadet samt att omplaceringen av de
badande till andra badinrättningar har misslyckats.
Ett flertal medborgarförslag i ärendet har inkommit och protestmöten har
hållits för att öppna Romabadet igen. Ett byggföretag har lämnat in ett
komplett anbud till regionen för att renovera badet och enligt anbudet till en
lägre kostnad än vad regionens ansvariga kommit fram till.
Motionsställaren yrkar på att
- Ta del av det inkomna anbudet för renovering och upphandla en renovering med
utgångspunkt från detta.
- Romabadet är en del av baden på Gotland och öppnas igen.
Bedömning

Den 1 december 2015 stängdes Romabadet akut efter påvisade brister i
bassängkonstruktionens bärighet. KFN beslutade den 22 mars 2016 (KFN §
16) att inte helrenovera Romabadet utan se på frågan i ett större perspektiv. Då
var det nämndens mening att en helrenovering av Romabadet inte ska
genomföras utan att frågan om ett nytt bad bör studeras i ett större
sammanhang där hela Gotlands behov tas i beaktande. Både Hemsebadet
(1977) och Solbergabadet (1961) är gamla och slitna med renoveringsbehov
som snart blir aktuella.

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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Behov av verksamhetsutveckling, plats för flera aktiviteter samtidigt, rehabbassänger och längre öppettider bör vara med och påverka antalet, storleken
och innehållet på framtidens badhus på Gotland.
Vidare beslutade KFN den 22 november 2016 (KFN § 83) att förvaltningens
kostnad för Romabadet skulle ingå i nämndens besparing, med full effekt 2017,
där KFN har uppdraget att spara totalt 15 miljoner kronor 2017-2019.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Maria Modig

Marie Flemström

kultur- och fritidsdirektör

fritidschef
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MOTION.
Till Regionfullmäktige
Romabadet måste vara en del av baden på Gotland även i fortsättningen.
Bakgrund:
KFNs beslut den 22 mars 2016 att inte renovera och öppna Romabadet igen har
förorsakat stora problem och kostnader för de som tidigare utnyttjade
Romabadet. Detta beslut föregicks av, som jag ser det, bristfälligt
beslutsunderlag, ingen konsekvensanalys och inte heller någon
landsbygdssäkring av beslutet vilket visar sig nu.
Att stänga ute och omplacera 42 000 badande i Romabadet till andra
badinrättningar på ön, har misslyckats totalt. För att nämna några berörda
grupper så handlar det om ca 8 000 skolbad, ca 14 000 rehab och motionsbad
och resterande familj- och föreningsbad (de sociala baden som är nog så
viktiga.).
Efter detta olyckliga beslut har det inkommit flera medborgarförslag och det har
anordnats öppna möten där man protesterat mot stängningen. Den rödgröna
majoriteten vägrar att lyssna och vill inte se problemen eller öppna för en dialog
med näringslivet i Roma eller andra berörda.
Detta har föranlett att en av Romaortens byggföretag har lämnat in ett komplett
anbud för att renovera de brister som Romabadet står inför till en mycket lägre
kostnad än vad regionens ansvariga har uppgett. Byggföretaget beräknar
kostnaden till 20 miljoner kronor i stället för 60 miljoner som var regionens
beräkning. Med det förslaget skulle vi kunna få ett fungerande bad för ca 30% av
kostnaderna mot vad regionen räknade fram. Därtill kommer de effekter som
uppstår när många personer inte längre kan hålla igång med vattengympa och
rehab.
Kostnader och problem som uppstår om man inte renoverar badet nu:
- väsentligt ökade kostnader för transporter av skolelever till andra bad för
att bli godkända i simundervisning . Andra undervisningstimmar som
försvinner i tid för transporter.
- Kan inte undervisa i gymnastik och/idrott p.g.a. avsaknad av inomhushall.
- Större kostnader för hälso- och sjukvården p.g.a. för få bad för rehab och
motionssim.
- Attraktionskraften och tillväxten av barnfamiljer minskar i Romaorten.
Detta bör föranleda ett omtag och väcker många frågeställningar inför
kommande renoveringar och investeringar i regionens byggnader.
Med anledning av ovanstående yrkar jag härmed:
- att: ta del av det inkomna anbudet för renovering och upphandla en
renovering med utgångspunkt från detta.
-

att: Romabadet är en del av baden på Gotland och öppnas igen.

Anders Larsson
Centerpartiet

Ärendenr KFN 2017/14
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Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Johanna Larson

Datum 2017-02-20

Ärende 7
Kultur- och fritidsnämnden

Sociala föreningar, verksamhetsstöd 2017
Förslag till beslut

Föreningarna beviljas stöd med nedanstående fördelning. Stödet belastar verksamhet
366 objekt 31425.
Organisation

Stöd
2014

Stöd
2015

Stöd
2016

Sökt 2017
89
15
108
70
13
15

500
000
310
000
000
000

kr
kr
kr
kr
kr
kr

Förslag
2017
10 000 kr
15 000 kr
40 000 kr
70 000 kr
12 000 kr
15 000 kr

25
246
200
550
40
100

000
000
000
000
000
000

kr
kr
kr
kr
kr
kr

3
85
45
20
40
75

7 000 kr

5000 kr

8 000 kr

15 000 kr
45 000 kr

12 000 kr
45 000 kr

15 000 kr
40 000 kr

40 000 kr

70 000 kr

70 000 kr
12 000 kr

Gotlands Frivilliga
Samhällsarbetare

12 000 kr

12 000 kr

15 000 kr

Hemlösas förening
Kvinnojouren Amanda
Kvinnojouren TROTS
Rfhl Gotland
Rädda Barnen Gotland
Röda Korset Region
Gotland
Samhällets Styvbarn
Gotland
Skuldjouren Gotland

7 000 kr
125 000kr

5 000 kr
125 000kr

8 000 kr
85 000 kr

15 000 kr

12 000 kr

40 000 kr

40 000 kr

40 000 kr

15 000 kr
40 000 kr

70 000 kr

70 000 kr

75 000 kr

-

0 kr

4 000 kr

10 000 kr

5 000 kr

15 000 kr

12 000 kr

12 000 kr

150 000 kr

12 000 kr

Sällskapet Länkarna Slite
Sällskapet Länkarna Visby
VISIR Gotland

45 000 kr

40 000 kr

25 000 kr

20 000 kr
3 000 kr

12 000 kr
3 000 kr

12 000 kr
3 000 kr

50 000 kr
30 000 kr
3 000 kr

25 000 kr
12 000 kr
3 000 kr

481

485 tkr

487 tkr

1 714 810 kr

487 000 kr
460 000 kr

AMD
Attention Gotland
BRIS Region Öst
Brottsofferjouren
Cancer Gotland

(tidigare Insolvens Gotland)

Summa
Budget (+6% 27 000)

000
000
000
000
000
000

Tidigare föreningar ej ansökt 2017
Föreningen Balans

7 000 kr

5 000 kr

8 000 kr

- kr

Bakgrund

Stödet vänder sig till sociala föreningar, som bedriver ideell och för samhället särskilt
viktig verksamhet inom socialt stöd. Totalt har 16 organisationer ansökt om stöd.

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

kr
kr
kr
kr
kr
kr
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En beredningsgrupp bestående av representanter från socialförvaltningen,
folkhälsoenheten, hälso- och sjukvårdsförvaltningen och kultur- och
fritidsförvaltningen har kommit fram till ovanstående förslag enligt bifogade
bedömningar. Stödet har utannonserats den 22 oktober, och påminnelse till fem
föreningar som inte inkommit med ansökan e-postades den 8 november.
Beredningsgruppen har utgått ifrån politiska mål och prioriterade områden,
verksamhetsbaserade erfarenheter och den rådande samhällsutvecklingen i sin
bedömning av fördelning av stödet. Budgeten överskrids medvetet med 27 000 kr för
att nyttja de 6 % återbäring som utgår vid social stödgivning.
Bedömning
Årets ansökningar uppgår nästan till tre gånger mer än vad som finns i budget för
tredje året i rad. Några föreningar söker stort stöd för att täcka personal- eller
lokalkostnader.
Organisationerna arbetar i områden med människor som ofta har traumatiska
erfarenheter och där utanförskap finns. De har aktiviteter, stödjande samtal,
kunskapshöjande aktiviteter och nästan alla har beredskap för akutinsatser.
Föreningarna kompletterar varandra och utgör ett betydande komplement till den
offentliga verksamheten. Stödet från Region Gotland är extra betydelsefullt, då
organisationerna har svårt att rekrytera medlemmar som finansierar verksamheten.
Alla föreningar är oerhört viktiga för sina medlemmar och sin målgrupp. Alla
organisationer samarbetar med offentliga verksamheter på något sätt och i andra
nätverk och utgör en bred delaktighet i det gotländska samhället.
Beredningsgruppen har diskuterat och vägt ur ett helhetsperspektiv och sett till
organisationens egen bärighet, verksamhetens bredd på Gotland, samhällsnyttans
storlek och om verksamheten har lagstyrda förtecken.
Med ovanstående förslag till fördelning avses att så många föreningar som möjligt
ska ges möjlighet att fortsatt kunna bedriva verksamhet.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Maria Modig

Marie Flemström

Förvaltningsdirektör

Fritidschef
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1) AMD – Anhöriga Mot Droger, KFN 2016/300
ANSÖKAN: 89 500 kr.
Riktat till att ge föreläsningar, egna Craft-kurser och informationsspridning samt för
marknadsföring.
EKONOMI: Budgeterade utgifter på 68 700 kr. De största kostnaderna är
föreläsningar, kurser och utbildningar. Största intäkten är gåvor ca 24 000 kr och
största kostnadsposterna resekostnader och annonsering. Omsättningen 2015 var
34 000 kr med ett resultat på 2 400 kr. .
ÄNDAMÅL: Att minska missbruket och vara stöd för anhöriga. Arbeta med ökad
prevention och att eftervården ska bli bättre. Skapa opinion mot narkotika, samarbeta
med myndigheter och vara uppdaterade på nya droger och sprida kunskap.
VERKSAMHET: 40 medlemmar och 4 aktivt ideellt arbetande. Dygnet runt
telefonjour där anhöriga kan ringa. De finns tillgängliga på Träffpunkt Gråbo
2ggr/månad och har en ny mötesplats på Jungmansgatan 123A. AMD har
kontinuerligt stödjande samtal med medlemmar och ger aktuella föreläsningar. De är
aktivt engagerade i RNS – Aktion Mot Narkotika, AMD-Riks, Almedalsveckan,
Tryggare Gotland mm.
Förebyggande arbete informationsbesök i skolor, behandlingshem och företag.
Nätverkande möten med polis, läkare och regionens folkhälsostrateg. Föreningen har
en Ljusmanifestation för offren för drogmissbruk och har arrangerat flera
föreläsningar i egen regi.
Förslag till beslut med motivering:

AMD-Anhöriga mot droger beviljas 10 000 kr.
MOTIVERING: Stödet ökas något. Föreningen samverkar och gör en bra insats i
informationsspridningen om alla droger och även nya droger.

2) Attention Gotland, KFN 2016/309
ANSÖKAN: 15 000 kr.
Riktat till insatser som berör personal och elever inom skolan och
företagsorganisationer.
EKONOMI: De största utgifterna är aktiviteter, föreläsningar, annonskostnader och
lokalhyran. De har budgeterade utgifter på en omsättning av 39 000 kr. Resultat 2015
-6 700 kr.
ÄNDAMÅL: Attention Gotland är en förening som stödjer barn, ungdomar och
vuxna med olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och deras anhöriga.
Föreningen verkar för att sprida kunskap om dessa diagnoser till berörda, såsom
arbetande personal och politiker.
VERKSAMHET: 144 medlemmar. Arrangemangens besökande har könsfördelningen
34 % män, 66 % kvinnor. Det är dubbelt så många pojkar som flickor som nås när
det gäller personer under 20år. Informationsspridning, opinionsarbete, ger
föreläsningar, kamratstöd, aktivitetsverksamheter i samarbete med andra aktörer
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Under 2015 jobbar Attention Gotland särskilt med information till skolpersonal och
mot företagsorganisationer om att ha ADHD, Asperger eller Trourettes syndrom på
jobbet eller i skolan. I syfte att öka kunskapen och förbättra hälsan på jobbet och i
skolan.
Attention ingår i flera nätverk och samarbetar med flera offentliga verksamheter
såsom Finsam, Habiliteringen, Psyk, Socialtjänste, Bupu, NSPH mfl. De har
representanter i 5 regionala nämnder och ingår i styrgruppen Personligt Ombud.
Förslag till beslut med motivering:

Attention Gotland beviljas stöd med 15 000 kr.
MOTIVERING: Bibehållen nivå.Aktiv och nätverkande förening som gör betydande
avtryck för sin målgrupp och för offentlig personal som arbetar med målgruppen.

3) BRIS Region Öst, KFN 2016/307
ANSÖKAN: 108 310 kr.

10 kr/per barn 0-18 år (SCB 2014)

EKONOMI: Verkar uteslutande på insamlade medel. De har en omsättning på
67 000 kr och hade underskott i resultatet på 700 kr. Bris Region Öst har ett eget
kapital på 22 000 kr.
ÄNDAMÅL: Att stärka barn och ungas rättigheter och förbättra deras levnadsvillkor.
Att bistå särskilt utsatta barn och unga samt upprätta möjligheter att för dialog och
länka mellan barn, vuxna och samhället utifrån barnperspektivet. Agera för barnets
bästa i enlighet med FN:s barnkonvention.
VERKSAMHET: BRIS Region öst har minskat personalen från 4,5 till 3,6
administrativa tjänster och 17 professionella kuratorer som arbetar direkt mot barn
och unga och 15 utbildade volontärer. Enligt statistik från Skandia är det över 12%
av årets 6-åringar som kommer att hamna i utanförskap senare i livet.
De kanaler barn och unga använder för att kontakta BRIS är bland andra: chatt, mejl,
telefon 116 111 och vuxentelefon-om-barn. BRIS har i genomsnitt 25 000 kontakter
genom dessa kanaler varje år. Det är ca 70 kontakter dagligen. Den ålder som mest
kontaktar BRIS är 13-17 år. Fördelat på kön 82 % flickor och 18% pojkar.
Gotland ingår i BRIS Region Öst, som hanterar 22 kommuner. Inga siffror för just
Gotland kan specificeras statistiskt pga. anonymitet och att kanalerna för samtal sker
mest via internet. På Gotland sprids information mest genom skolsköterskorna.
BRIS Region Öst har ingen närvaro på Gotland.
21 av 22 kommuner ger stöd till Bris allt ifrån 1,5 kr – 10 kr/barn. Kommunerna ger
i genomsnitt 2,99 kr/barn i åldern 0-18 år enligt BRIS.
Förslag till beslut med motivering:

BRIS Region Öst beviljas stöd med 40 000 kr.
MOTIVERING: Bibehållen nivå. Summan utgör 4.86 kr/barn 7-20 år som är KFN:s
prioriterade målgrupp (SCB 2015: 8234 barn).
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4) Brottsofferjouren (BOJ Gotland),

KFN 2016/304

ANSÖKAN: 70 000 kr, och yrkar på ett samarbetsavtal eller IOP-avtal (Idéburet
Offentligt Partnerskap) så snart som möjligt med Region Gotland för en långsiktig
ekonomisk hållning.
EKONOMI: Verkar uteslutande på insamlade medel. BOJ Stockholm-Gotland har en
omsättning runt 1,6 miljon kr och hade negativt resultat på -69 tkr år 2015. De söker
också en långsiktig lösning för att kunna planera verksamheten och yrkar på ett IOPavtal eller annat samarbetsavtal med Region Gotland så snart som möjligt.
ÄNDAMÅL: Brottsofferjouren är en ideell organisation som arbetar för att alla
brottsdrabbade ska få stöd. Direkt brottsdrabbad, vittne till brott, anhöriga eller
anhöriga till gärningsman kan vända sig till BOJ för egna samtal och praktisk
information som exempelvis försäkringsfrågor, rättsprocessen mm.
VERKSAMHET: 15 aktiva stödjare har under 2015 haft kontakt med 188 personer,
närvarat i tingsrätten 160 timmar och talat med 245 vittnen och 24 målsägande.
Statistiken toppar med misshandel, stöld, olaga hot och ofredande där kvinnor i
majoritet är drabbade.
Sedan 2014 har BOJ-Gotland gått ihop med BOJ Norrort Stockholms län om
administration. Det innebär att BOJ-Gotland och de aktiva kan fokusera på
verksamheten med stöd, samtal, rådgivning och informationsspridning.
Under 2015 har 4 nya stödjare utbildats och 6 stödjare har påbörjat utbildning.
BOJ Gotland har samarbete med polis, åklagare, tingsrätt, socialtjänsten,
försäkringsbolag, nätverken Samverkan mot våld, Tryggare Gotland, Underbara
Ungdomar, Träffpunkt Gråbo, kvinnojourer m.fl.
Förslag till beslut med motivering:

Brottsofferjouren beviljas stöd med 70 000 kr.
MOTIVERING: Verksamheten arbetar under lagstyrda förtecken. BOJ är den enda
organisationen som bevakar och utför dessa tjänster. Verksamheten kompletterar
Socialtjänstens lagstadgade verksamhet efter SoL kap 5 §11

5) Cancer Gotland,

KFN 2016/294

ANSÖKAN: 13 000 kr.
EKONOMI: Omsättning 2015 var 126 000 kr, största kostnad foldrar och
informationsblad och största intäkten var ett verksamhetsstöd från Cancerfonden
och andra gåvor. Det resulterade i ett positivt resultat på 350 kr.
ÄNDAMÅL: Cancer Gotland är en stödförening för personer som drabbats av någon
form av cancer. Föreningens uppgift är att tillvarata de cancerbehandlades intressen
samt vara stöd åt drabbade och närstående.
VERKSAMHET: 44 medlemmar och 3 medlemsföreningar. Ska under 2016 arrangera
flera föreläsningar och anordna kurser för stödjande kontakt och samtal. Cancer
Gotland tillhör Regionalt Cancer Centrum Stockholm (RCC) som ger råd i
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situationer och utbildar aktiva och styrelsen. Föreningen finns tillgänglig på
Träffpunkt Gråbo och samarbetar med bl.a. Visby Lasarett.
Förslag till beslut med motivering:

Cancer Gotland beviljas stöd med 12 000 kr .
MOTIVERING: Bibehållen nivå. Viktig kompletterande instans för sjukvården i
förebyggande arbete och nätverkande mot psykisk ohälsa.

6) Gotlands Frivilliga Samhällsarbetare (GFS),

KFN 2016/302

ANSÖKAN: 15 000 kr.
Stödet ska bland annat användas till utbildningsresor, föredrag och studiebesök.
EKONOMI: Omsättning 22 000 kr och positivt resultat med 2 000 kr år 2015. Största
kostnaderna är möteskostnader och lokalhyran på Korpen. Intäkterna kommer från
medlemsavgifter och stödet från kultur- och fritidsnämnden. Flyktingsituationen
engagerar flera nya gode män och ger föreningen ökade kostnader i
utbildningsinsatser och resor.
ÄNDAMÅL: Mål och syfte är att ta tillvara samhällets ideella kraft som tar lagreglerade
frivilliguppdrag och att samordna dessa. GFS tillhör Riksförbundet Frivilliga
Samhällsarbetare och har därigenom ett försäkringsskydd för medlemmarna.
Medlemmarna verkar utsatt miljö.
VERKSAMHET: Föreningen har 58 medlemmar som tar uppdrag som
lekmannaövervakare, godemän, förvaltare, förmyndare, besöksgrupper i häktet,
kontakt- eller stödpersoner vid besök vid rättspsyk, kriminalvården, patientnämnden
och individ- och familjeomsorgen. Riksföreningen ger utbildning till nyrekryterade
övervakare, godemän och förvaltare men föreningen betalar resekostnaderna.
Föreningen har själva också fortbildningsinsatser, temakvällar, studie- och
informationsbesök och så ges tidningen Ö-Vak ut två gånger per år. Samarbetar med
frivården, kriminalvården, överförmyndaren mfl.
Förslag till beslut med motivering:

Gotlands frivilliga samhällsarbetare beviljas stöd med 15 000 kr.
MOTIVERING: Bibehållen nivå. Arbetar efter lagstyrd verksamhet som har ökade
kostnader i den rådande flyktingsituationen.

7) Hemlösas förening, KFN 2016/318
ANSÖKAN: 25 000 kr.
Stödet går till stigande kostnader för transporter av matpaket, hämtning och
förflyttning av utsatta människor främst kvinnor med barn.
EKONOMI: Föreningen hade en omsättning år 2015 på 56 000 kr. Största intäkten är
anslag och bidrag på 47 000 kr och största utgiften är stöd till behövande på 37 000
kr och övriga kostnader på 10 000 kr. Inga FAS-3 löner eller intäkter redovisas i
föreningen.
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ÄNDAMÅL: Föreningen har stödjande verksamhet för hemlösa, missbrukare och
socialt utsatta på Gotland som strävar efter eget boende.
VERKSAMHET: Föreningen har 10 medlemmar och 10 ej betalande deltagare. De
samarbetar med Birkagårdens natthärbärge och stöttar vid kontakt och transport till
myndigheter och till skyddade boenden. Föreningen arbetar med social integrering
genom föreningens aktiviteter, samt hjälp att upprätthålla en acceptabel boendemiljö.
Där hjälper de hemlösa till och får en uppgift, en roll, en identitet i ett sammanhang.
Det kan vara trädgårdsarbete, snickerier eller liknande. Föreningen hämtar ibland upp
personer i akuta behovssituationer, kör ut matpaket, hjälper till med flyttar och andra
transporter. Föreningen har även engagerat Fas-3 personer. På fastigheten är 5 män i
åldern 45-54 skrivna enligt Ratsit.
Förslag till beslut med motivering:

Hemslösas ansökan beviljas med 3000 kronor
MOTIVERING: Stödet sänks pga. inte helt uteslutande kommersiella intressen och
många sökande. Föreningen fångar ändå upp många som behöver ett nytt
sammanhang till ett aktivt och verksamt liv och samarbetar med Birkagården.

8) Kvinnojouren Amanda, KFN 2016/321
ANSÖKAN: 246 000 kr.
Stödet ska gå till hyra för skyddat boende och en samtalslokal, föreningskostnader,
utbildningar och resor.
EKONOMI: Omsättning 330 000 kr. De största kostnaderna är lokalhyra och kurser.
Intäkterna är bidragsanslag, boendeintäkter och gåvor. Eget kapital 350 000 kr.
Resultat 2015 -146 tkr. Budget 2016 -66 tkr. Årshyra för lägenheten är 129 tkr (1
familjeboende) och för en samtalslokal 60 tkr/år.
ÄNDAMÅL: Huvudverksamheten i föreningen är att erbjuda kvinnor och barn
skyddat boende i akuta fall samt att bedriva informationsverksamhet och jourtelefon.
VERKSAMHET: Föreningen har 64 medlemmar och en lägenhet för skyddat boende
där det har bott 5 kvinnor under 2015 under 227 nätter, varav 4 placeringar från
socialtjänsten. Jouren nås dygnet runt och har haft 298 samtal under 4 vilket är 49
färre samtal än föregående år.
Amanda har skyddat boende för 1 familj och stödsamtal för de som tar kontakt med
föreningen. Amanda arbetar också med förebyggande verksamhet med utåtriktad
informationsverksamhet, arrangerar seminarier och erbjuder handledning och
utbildning till jourkvinnor. mm.
Förslag till beslut med motivering:

Kvinnojouren Amanda beviljas stöd med 85 000 kr.
MOTIVERING: Bibehållen nivå. Prioriterad verksamhet. Stödet täcker 66% av
boendekostnaden.
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9) Kvinnojouren TROTS, KFN 2016/298
ANSÖKAN: 200 000 kr.
Stödet ska gå till hyra för skyddat boende och särskilda satsningar som
volontärutbildning, marknadsföring, studiecirklar för hjälpsökande mm.
EKONOMI: Omsättning 804 000 kr för år 2015. De största kostnaderna är lokalhyra
och personal. Intäkterna är lönebidrag och försäljning. Resultatet 2015 var ett
underskott på 12 000 kr. Eget kapital 29 000 kr.
Under 2016 har TROTS kvinnojour ordnat en annan fastighet och har en årshyra på
445 tkr/år (5 familjeboenden och samtalslokal mm.).
ÄNDAMÅL: Föreningen bedriver från och med 2014 en kvinnojour och jobbar
förebyggande och under pågående våld i nära relationer. Föreningen hjälper
stödsökande och våldsutsatta familjer med långsiktigt uppföljande arbete vid behov.
VERKSAMHET: TROTS vill skapa en trygg och lugn mötesplats i en alkohol- och
drogfri miljö. Idén är ett perspektiv på hela människan och människans möjlighet till
att utvecklas till en egen individ från att ha varit manipulerad och förtryckt under
lång tid. Barnen får ett särskilt fokus när en familj söker skydd.
TROTS Kvinnojour har plats för 5 familjer på en gård där det finns skyddat boende,
hjälp och samtalsstöd. De har under 2015 fått 14 placeringar 2 män, 6 kvinnor, 6
barn, hälften från Socialtjänsten. De har utöver det haft ytterligare 16 hjälpsökande,
13 kvinnor och 6 män. De har även tagit in djur som hästar och hundar som
misshandlas i trasiga familjesituationer.
Föreningen ska under 2017 ha studiecirklar för de hjälpsökande och anordna
grundkurs för volontärer i ”Motiverande samtal”. Föreningen samverkar med bl. a.
Länsstyrelsens Samverkan mot våld och utåtriktade verksamheter som Skoparaden,
Almedalsveckan och Medeltidsveckan.
Förslag till beslut med motivering:

TROTS Kvinnojour beviljas stöd med 45 000 kr.
MOTIVERING: Stödet ökas något. Stödet täcker kostnaderna för 50% av ett boende.

10) Rfhl Gotland/QvinnoQulan,

KFN 2016/305

(Rättigheter, Frigörelse, Hälsa, Likabehandling)

ANSÖKAN: 550 000 kr.
Stödet avser att gå till hyra 96 tkr, lönekostnader 421 tkr, verksamhetskostnader 23
tkr och administrativa kostnader 10 tkr.
EKONOMI: Omsättning 6 000 kr första halvåret 2015. Under 2015 har Rfhl Gotland
fått 40 000 kr i verksamhetsstöd från Rfhl Riks för att kunna betala hyran.
Föreningen ser ett behov av två tjänster. Föreningen budgeterar +-0 resultat 2016.
ÄNDAMÅL: Rfhl verkar för ett samhälle utan missbruk och beroende. Genom sin
verksamhet arbetar de med att bekämpa fattigdom och utanförskap. Målgruppen är i
huvudsak kvinnor i socialt utanförskap, med beroendeproblematik, med psykisk
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ohälsa, eller kvinnor som utsatts för våld i nära relation. Genom lokalen på Gråbo
finns en frizon för kvinnor med svårigheter.
VERKSAMHET: Föreningen har 10 medlemmar och 29 aktiva och hade under 2015:
103 besök av 22 besökare. Verksamheten har öppet 3- 4 dagar i veckan..
QvinnoQulan är ett beprövat koncept från Rfhl Riks i Stockholm. Föreningen har
två verksamhetsben: Seminarier/föreläsningar och Mötesplatsen. Mötesplatsen
bedriver de aktiviteter för de som kommer, ett ställe att vara på utan krav.
Samtalsstöd finns om så önskas.
Rfhl arrangerar föreläsningar och workshops, sprider information via sin broschyr
och har en Facebook-hemsida. Föreningen ingår i nätverket NSPH och samarbetar
med Röda Korset, AMD och har kontakt med Kvinnojouren Amanda, RSMH och
socialtjänsten. De gör informationsinsatser i skolor och samverkar med polis,
socialtjänst och kvinnojourer.
Förslag till beslut med motivering:

Rfhl-Gotland beviljas stöd med 20 000 kr.
MOTIVERING: Stödet ökas något. Verksamheten gör stor insats för utsatta kvinnor
och är hög grad nätverkande.

11) Rädda Barnen Gotland, KFN 2016/316
ANSÖKAN: 40 000 kr.
Stödet går till att utveckla verksamheten med utökade öppettider, aktiviteter, söker
bättre lokaler och föreläsningar.
EKONOMI: Omsättning 439 000 kr med ett positivt resultat med 19 700 kr. Eget
kapital 287 000 kr.
ÄNDAMÅL: Rädda Barnen främjar barns rättigheter och möjligheter. Verkar för en
ökad integration och arbetar mot våld och rasism genom sina verksamheter på
Gotland.
VERKSAMHET: Föreningen har 1000 medlemmar varav 700 betalande medlemmar.
Rädda Barnen har haft fem arbetsgrupper verksamma under 2015: Föreläsnings-,
Insamlings-, Flykting- och integrations-, Barnkonventions- och Träffpunkt
Gråbogruppen. De sprider information och utbildar på lokalnivå. Arbetet med
gemensam värdegrund har fortsatt i samarbete med Almedalsbiblioteket, Röda
Korset, Region Gotland, Länsstyrelsen, Högskolan m.fl.
Flykting- och integrationsgruppen arbetar med att bekämpa främlingsfientlighet och
utanförskap. De har erbjudit läxläsning varje vecka från förskolan till gymnasiet med
hjälp av pensionerade lärare, internationell barn- och kvinnofest och arbetat med
enskilda familjeärenden. Rädda Barnen gör hembesök till alla nyanlända
flyktingfamiljer och ger särskilt de ensamkomna flyktingbarnen stöd. På Träffpunkt
Gråbo har föreningen verksamhet med läxhjälp och internationellt café. 2016 har
varit ett intensivt år i avseendet stöd till asylboenden och dess familjer samt de som
fått stanna.
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Förslag till beslut med motivering:

Rädda Barnen Gotland beviljas stöd med 40 000 kr.
MOTIVERING: Bibehållen nivå. Gör stora insatser för barn och i den rådande
flyktingsituationen. De är i hög grad nätverkande.

12) Röda Korset Gotland (RKG), KFN 2016/291
ANSÖKAN: 100 000 kr.
Stödet går till bl.a. verksamheten med de akuta insatserna för flyktingsituationen och
EU-immigrant situationen.
EKONOMI: Omsättning 14 milj. kr. Organisationen bedriver insamlingsverksamhet
och försäljningsverksamhet via Kuporna. Positivt resultat år 2015 med 508 tkr.
ÄNDAMÅL: ”Röda Korset ska lindra och förhindra mänskligt lidande, skydda liv och
hälsa, skapa respekt för människovärdet, främja ömsesidig förståelse och vänskap
samt verka för samarbete och varaktig fred mellan alla folk.”
RKG är den organisation som på uppdrag av ägarna (56 lokala RK-kretsar och 3
samverkansråd) ska vara utförarorganisation för de verksamheter som kräver
professionalitet ur resurssynpunkt. T.ex. verksamheter med större omsättning,
anställd personal och större uppdrag från offentlig sektor mm.
VERKSAMHET: De traditionella verksamheterna har fått stå tillbaka under 2015 och
2016 då RKG fått mobilisera om resurserna på akuta insatser inom
Vinternatt/Sommarnatt, EU-immigranterna och hanteringen av den nya
flyktingsituationen.
Verksamheterna har fått utöka ytorna och hyreskostnaderna för att mobilisera
insamlingsytor och utbildnings insatser för 100 tals nya volontärer. Under 2015 har
över 68 000 timmars frivilligarbete utförts, ordnat 47 platser för praktikanter, haft
över 472 000 besökstillfällen i RKG:s lokaler. RKG fortsätter att vara en resurs för
samhället i kris och samverkar likväl med offentlig sektor som civilsamhället.
Förslag till beslut med motivering:

Röda Korset Gotland beviljas stöd med 75 000 kr
MOTIVERING: Stödet ökas något. Stor samhällsnytta och den förening som kan
mobilisera resurser i krissituationer.

13) Samhällets Styvbarn på Gotland, KFN 2016/296
ANSÖKAN: 10 000 kr.
Stödet går till verksamhet med stödsamtal, hembesök och sociala aktiviteter.
EKONOMI: Omsättning 5 000 kr med resultatet + 1 200 kr år 2015. De största
kostnaderna är administration och medlemsvård. Föreningen är helt beroende av
regionens stöd som är den enda intäkten. Budget 2016: 6 000 kr med ett +- 0
resultat.
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ÄNDAMÅL: Föreningen stöttar de som varit vanvårdande fosterbarn i samhället.
Föreningen hjälper dem som söker ersättning för vanvård och arbetar för att de
födda efter 1980 också ska bli berättigade till statlig ersättning.
VERKSAMHET: Föreningen har 37 medlemmar. De ger målinriktat stöd genom
temakvällar, medlemsmöten och gör informationsskrifter och ger stödsamtal. De
hjälper till med ansökningar om ersättning. De bedriver utåtriktad information och
opinionsbildande verksamhet.
Förslag till beslut med motivering:

Föreningen Samhällets Styvbarn beviljas stöd med 5 000 kr
MOTIVERING: Stödet ökas något. Det riktas till grundläggande
administrationskostnader.

14) Skuldjouren (tidigare Insolvens Gotland), KFN 2016/297
ANSÖKAN: 150 000 kr.
Stödet går till hyra, it, telefon, papper, frimärken och kuvert mm.
EKONOMI: Omsättning 170 000 kr och gick 2015 med 20 000 kr i överskott. Den
största kostnaden är hyra och personal. Eget kapital 45 000 kr.
ÄNDAMÅL: Föreningen har som syfte att ge stöd, kunskap, råd och gemenskap till
personer som hamnat i ekonomiskt och socialt utanförskap och att hjälpa till med
t.ex. skuldsaneringsansökan. Målet är att hjälpa är överskuldsatta och fattiga i
samhället.
VERKSAMHET: Föreningen har 32 medlemmar. Föreningen bytte namn i mars 2016
pga att riksföreningen upplöstes. Föreningen har under 2015 haft ett 30-tal klienter
där 20 st. behövt aktiv hjälp med ekonomin, besök hos kronofogden, tingsrätten,
försäkringskassan och socialkontor. Flera konsumentfrågor tas också emot via
telefon.
De har drop-in öppen mottagning på tisdagar på Träffpunkt Gråbo. Samarbetar med
TROTS Kvinnojour, med socialtjänst och psykiatrin. De jobbar på att få komma in i
skolorna för att få tala i ämnet till målgruppen ungdomar direkt. Men det har varit
svårt för föreningen att ta sig in i utbildningsförvaltningens planeringsschema.
De tillhör Insolvens Riksförening som sitter med i Kronofogdens insynsråd vilket
har gett Insolvens Gotland ett gott samarbete med Kronofogden på Gotland.
Föreningen samarbetar med Finsam och är med i olika debattforum.
Föreningen bedriver också en kolonilott med sina medlemmar där skörden delas.
Föreningen har också aktiviteter exempelvis julpyssel där medlemmarna kan göra
sina julklappar mm.
Förslag till beslut med motivering:

Insolvens Gotland beviljas stöd med 12 000 kr.
MOTIVERING: Bibehållen nivå. Verksamheten kompletterar offentlig verksamhet
med tillgänglighet på Träffpunkt Gråbo som kan fånga upp ungdomar och unga
vuxna.
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15) Sällskapet Länkarna Slite, KFN 2016/292
ANSÖKAN: 50 000 kr.
Stödet går i första hand till lokalkostnader för att kunna hålla öppet och
medlemsvård.
EKONOMI: Omsättning 60 000 kr. De största kostnaderna är medlemsvård och
elkostnader. Intäkterna kommer från Region Gotland och sponsring från Nordkalk.
Föreningen gick 24 000 kr i överskott 2015 då Region Gotlands stöd var 40 tkr.
ÄNDAMÅL: Länkarnas syfte är att hjälpa alkohol- och drogberoende människor att
tillfriskna genom punktprogrammet med 7 steg.
VERKSAMHET: Verksamheten bedrivs främst i föreningens lokal i Slite som de
nyttjar 15 tim/vecka. De samarbetar med alkoholrådgivningen, Frivården, Graip IK,
och arbetsplatser. De är ett alternativ till annan alkoholvård.
De samarbetar med Visbyföreningen och de vårdande medlemsmötena växlar mellan
Visby och Slite. Föreningen har ökat medlemsantal till 20 medlemmar och det är 80
% män och ett 10 tal personer deltar utan medlemskap i verksamheten.
Förslag till beslut med motivering:

Sällskapet Länkarna Slite beviljas stöd med 25 000 kr.
MOTIVERING: Bibehållen nivå. Verksamheten är betydande för norra Gotland och i
nätverk med offentlig verksamhet.

16) Sällskapet Länkarna Visby, KFN 2016/276
ANSÖKAN: 30 000 kr.
Stödet går i första hand till amorteringar på lån och för att hålla kontakt och
erfarenhetsutbyte med andra Länksällskap i Sverige.
EKONOMI: Omsättning 25 000 kr. De största kostnaderna är medlemsvård och
resekostnader. Intäkterna är bidragsanslag och övriga intäkter. Eget kapital – 8000 kr.
Föreningen disponerar en lokal i Visby där regionen bekostar hyra och drift för minst
80 000 kr/år. Föreningen hade ett överskott på 2 000 kr 2015.
ÄNDAMÅL: Länkarnas syfte är att hjälpa alkohol- och drogberoende människor att
tillfriskna genom punktprogrammet med 7 steg.
VERKSAMHET: Föreningen har 22 medlemmar och samarbetar med Länkföreningen
Slite. Verksamheten vänder sig till egna medlemmar, men har en del utåtriktad och
uppsökande verksamhet, bland annat mot härbärget i Visby. De har öppet tre kvällar
i veckan och har telefonjour. Föreningen äger också ett sommarhem i Rute, en stuga
där medlemmar och behövande kan få rekreation.
Förslag till beslut med motivering:

Sällskapet Länkarna Visby beviljas stöd med 12 000 kr.
MOTIVERING: Bibehållen nivå. Verksamheten är betydande i nätverk med offentlig
verksamhet.
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Ärendenr KFN 2017/14

Region Gotland

17) VISIR,

(Vi som inte röker), KFN 2016/306

ANSÖKAN: 3 000 kr.
EKONOMI: Omsättning 6 000 kr. De största kostnaderna är mötes- och
administrativa utgifter. Intäkterna är endast från Region Gotland och VISIR Riks.
Eget kapital 8 000 kr. Resultatet år 2015 gick med överskott 1 700 kr.
ÄNDAMÅL: Att motverka användningen av tobaksvaror och e-cigarretter genom
förebyggande informationsarbete.
VERKSAMHET: VISIR har ca 40 medlemmar. Föreningen är aktiv under WHO:s
internationella tobaksfria dag, under tobaksfria veckan, under Almedalsveckan och
på Visby Lasaretts Tobakspreventiva mottagningen. De samarbetar med Hotell- och
Restaurangfacket, Hjärt- och Lungföreningen, Astma- och Allergiföreningen, NBV,
SISU, lokala hyresgästföreningar m.fl. De vill skapa opinion och arbeta målvedvetet i
det drogförebyggande nätverket på Gotland.
Förslag till beslut med motivering:

VISIR beviljas stöd med 3 000 kr.
MOTIVERING: Bibehållen nivå. Stödet ger betydande verkan för en liten summa.
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Ärendenr KFN 2017/83 och 2017/84

Kultur- och fritidsförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Björn Ahlsén

Datum 21 februari 2017

Ärende 8
Kultur- och fritidsnämnden

Romateatern – ansökan om bidrag till teaterläger
och dockteater
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja Romateatern ett
arrangemangsbidrag om 85.000 kr för genomförande av teaterläger för barn
och ungdomar vid Roma kungsgård och för produktion av ambulerande
dockteaterföreställningar sommaren 2017.
Bakgrund

Romateatern har under ett flertal år erhållit ekonomiskt stöd från kultur- och
fritidsnämnden bl.a. till sitt barnteaterläger. Tidigare års beslut har uppgått till
maximalt 50.000 kr och har tagits på tjänstemannadelegation. Detta år har
föreningen utökat sin verksamhet med en ambulerande dockteater och har
inkommit med två ansökningar om totalt 85.000 kr för dessa två produktioner.
Förutom dessa två aktiviteter kommer Romateatern den kommande
sommarsäsongen även att traditionsenligt spela en Shakeespeare-föreställning,
som detta år blir En vintersaga, samt arrangera ett Shakespeare-symposium.
Dessa båda produktioner finansierar man dock genom publikintäkter och
andra bidrag.
Bedömning

Förvaltningen har en god erfarenhet av Romateaterns verksamhet och
samverkar f.n. med föreningen i utvecklingen av Roma kungsgård som
Kulturmötesplats.
Det Teaterläger för barn- och ungdomar som man söker stöd för
genomförs i år för sjätte gången och har plats för 45 barn och unga i åldern 918 år som under en vecka i juli får undervisning och träning av sex ledare och
en producent. Lägret har varje år blivit fullbokat och förvaltningen har från
både medverkande barn och deras föräldrar fått enbart lovord för

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 2017/83 och 84

Björn Ahlsén

verksamheten. Behovet av bidrag motiveras av kvalitet och antalet ledare och
för att kunna hålla så låga kursavgifter som möjligt. Priset är 2.700 kr för en
veckas läger med 500 kr i rabatt för barn skrivna på Gotland. För denna
produktion söker Romateatern 50.000 kr.
En ny satsning för året är en rullande dockteater. En ambulerande teatervagn
som under våren och sommaren (eventuellt längre) ska besöka olika hörn av
ön för att spela dockteater för barn i åldrarna 4-10 år. Föreställningen som ska
ges detta första år är baserat på Shakespeares En vintersaga med ett nyskrivet
manus av författaren Ulf Stark på temat förlåtelse och försoning. Romateaterns
söker 35.000 för denna produktion, som också avses finansieras av stöd från
Författarfonden (beviljat), Kulturrådet och Konstnärsnämnden (ansökt) samt
av sponsring och, naturligtvis, biljettförsäljning.
Öviga upplysningar, se bifogade ansökningshandlingar.
Förvaltningen ser positivt på båda ansökningarna, som omfattar den
prioriterade målgruppen barn och unga och föreslår att Romateatern beviljas
stöd med ansökt belopp 85.000 kr samt att föreningen kan fördela stödet
såsom man önskar mellan de båda produktionerna.

Kulturavdelningen

Maria Modig
förvaltningsdirektör

Björn Ahlsén
kulturchef

Bilagor:
 Ansökan om stöd för arrangemang, Teaterläger
 Ansökan om stöd för arrangemang, Dockteater, inkl projektplan Teatervagnen
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Ärende 8, kompletterande bilagor
PM
2017-03-09

Ang utgivande av kulturstöd till bolag
M.a.a. nämndens fråga rörande Romateaterns ansökan om arrangemangsbidrag till
barnteaterläger och dockteater kan förvaltningen anföra följande som stöd för att
kulturstöd kan utges även till stiftelser och bolag.
1. I nämndens eget reglemente för kulturstöd anges att ” Arrangemangsstöd kan sökas av
såväl organisationer som enskilda personer, företag eller grupper.”
2. Kultur- och fritidsförvaltningen utger i andra bidragsformer kontantstöd till bolag, bl.a.
genom produktionsstöd från Film på Gotland och genom verksamhetsbidrag till
Bungemuseet AB.
3. Fria professionella kulturutövare, såväl enskilda som grupper, bedriver oftast sin
verksamhet i bolagsform, som enskild firma eller som handels- eller aktiebolag. När dessa
anlitas för t ex en konsert utges ersättning i form av gage till artistens bolag.
4. När samma fråga väcktes i KFN 2013 inkom Romateatern AB med en skrivelse 201305-27 undertecknad av styrelsens ledamöter med följande lydelse:
”Vi vill härmed informera att vi på styrelsemöte 2013-05-25 bekräftat att det finns ett
beslut om att eventuellt överskott av Romateaterns verksamhet skall återinvesteras i
verksamheten och att ingen aktieutdelning tas ut i bolaget.” Bifogas.
5. Kommunjuristen uttalar att ” Det finns inget särskilt lagstöd för kommunernas stöd till
kulturlivet utan det är en del av den allmänna kompetensen enligt 2 kap. 1 par.
kommunallagen. En bärande grundsats är att allmänheten (kommunmedlemmarna,
medborgarna) kan ta del av det subventionerade utbudet utan krav på annat medlemskap (i
fack, parti eller motsvarande). Givetvis är entréavgift tillåten. Det anses dock möjligt att
rikta utbudet till vissa ålderskategorier som barn, pensionärer etc. I praxis finns exempel på
att stöd till teaterverksamhet som drivits av ekonomisk förening godtagits. Det talar för att
bolag är i sin ordning så länge fokus är på den verksamhet som erbjuds medborgarna”.
5. Romateatern har nu inkommit med nya ansökningar med identiskt innehåll som tidigare
med med Romateaterns ideella förening som sökande.

Björn Ahlsén
e.u.

nary{+
Stockholm 2013-05-27

Styrelsen i Romoleolern AB,
Vill hdrmed informera om att vi p6 ett styrelsemrite 2013-05-25 bekriiftat att det finns ett
beslut om att eventuellt riverskott av Romateaterns verksamhet skall Sterinvesteras i
verksamheten och att ingen aktieutdelning tas ut i bolaget.

fl
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Nino Pont6n

Corl Wollin
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Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Fredrik Johansson

Datum 17 februari 2017

Ärende 11
Kultur- och fritidsnämnden

Revidering av kultur- och fritidsnämndens
delegationsordning
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner ändringarna i delegationsordningen
enligt förvaltningens förslag.
Bakgrund

Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning uppdateras fortlöpande och
anpassas för verksamheten. Nämnden har även vid ett flertal tillfällen lyft
behovet av löpande revidering (KFN § 91, 2016-11-22 och KFN § 10a, 201502-03). Främsta skälet till delegering av beslutanderätten är att avlasta nämnden
rutinärenden och för att öka effektiviteten i organisationen.
Bedömning

Föreliggande förslag har samma struktur som befintlig delegationsordning men
har förtydligats avseende: Information och användning; beslutsfattare och
ansvarsområde; anmärkning och lagrum samt ärendenummerindelning. Dessa
förändringar innebär en tydligare struktur, bättre återsökningsmöjligheter samt
effektivisering vid återrapportering.
Befintlig delegationsordning innehåller delegationsärenden som är ren
verkställighet, alltså ärenden som saknar utrymme för självständiga
bedömningar. Dessa står fortsatt upptagna i förslaget till uppdaterad
delegationsordning men är markerade som verkställighet, och behöver således
inte återrapporteras till nämnden. Några delegationsärenden har även
uppdaterats med rätt beslutsfattare.
Förslag finns även på två nya delegationsärenden: Beslut om fördelning av
tryckningsstöd (som idag har en otydlighet i vem som besitter beslutanderätt)
samt Tecknande av hyreskontrakt.

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

Kultur- och fritidsförvaltningen

Ärendenr KFN

Region Gotland

Nuvarande delegationsärende Beslut i frågor om utlämnande av allmänna handlingar
har delats upp i två nya ärenden, då det egentligen handlar om både delegation
samt verkställighet.
Nu gällande delegationsärende Anställning och entledigande av personal har ersatts
av A.2 - Nyanställning av medarbetare i enlighet med lagar, avtal och regionens riktlinjer
och överensstämmer då med regionstyrelsens regiongemensamma
personalpolitiska delegationsärende.
Förslag till reviderad delegationsordning bifogas. De föreslagna revideringarna
och uppdateringarna har markerats med blå text.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Maria Modig
Förvaltningsdirektör

Fredrik Johansson
Handläggare

Bilaga:
 Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning, reviderad version
 Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning, nu gällande version
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Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning, Region Gotland

Ärende 11, bilaga 1
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGATIONSORDNING
Antagen av kultur- och fritidsnämnden (KFN) 2003-01-15, § 7, reviderad 2004-04-14,
§ 33, reviderad 2006-11-07, § 112, reviderad 2006-12-12, § 126, reviderad 2011-11-15, § 134,
reviderad 2015-06-02, § 38, reviderad 2016-05-03, § 42, reviderad 2017-03-21, § XX

Nämndens uppgifter och verksamhet framgår av reglementet.
För att nämndens arbete ska kunna bedrivas effektivt, bland annat genom att avlasta
nämnden rutinärenden, är det praktiskt att överlåta till anställd hos kommunen, en ledamot
eller ett utskott att fatta beslut i vissa ärenden i nämndens namn.
Då beslutanderätten förs över från nämnden till någon annan kallas detta för delegering
enligt kommunallagen. Det är nämnden som beslutar om vilka ärenden som ska delegeras
och vem som ska fatta besluten. Beslut fattade med stöd av delegation, delegationsbeslut,
ska anmälas på nämndens sammanträden.
I följande slag av ärenden får beslutanderätten inte delegeras (KL 6 kap 34 §):
 Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet
 Framställningar eller yttrande till fullmäktige
 Myndighetsutövning mot enskild, om de är av större vikt
 Medborgarförslag som överlåtits till nämnden
 Enligt särskilda föreskrifter
Verkställighet
Ärenden som saknar utrymme för självständiga bedömningar kallas för ren verkställighet,
exempelvis då frågorna är reglerade i lag eller avtal. Vissa verkställighetsärenden upptas i
denna delegationsordning (se Anmärkning) - dessa behöver inte återrapporteras till nämnd.
Organisation
Delegationsordningen bygger på kultur- och fritidsförvaltningens organisation i tre nivåer
under kultur- och fritidsnämnden – central förvaltning, avdelning och enhet.
Ärendegrupper
A Personaladministrativa ärenden
B Bidragsärenden
C Övriga ärenden
Förkortningar
Beslutsfattare: Ordförande KFN (O). Förvaltningschef, tillika förvaltningsdirektör (FC).
Avdelningschef (AC). Enhetschef (EC). Förvaltningsekonom (FEK).
Lag/Bestämmelser: Allmänna bestämmelser (AB). Tryckfrihetsförordningen (TF).
Offentlighet och sekretesslagen (OSL). Kommunallagen (KL). Regionstyrelsens
delegationsordning (RS).
1
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A

Personaladministrativa ärenden

Ärenden som avser:
Central
förvaltning,
övergripande
KFN

Nr

Ärendebeskrivning

A.1

Inrättande, förändring och indragning av
tjänst inom ramen för personalkostnader i
driftbudgeten
- Avdelningschef, underställd medarbetare
- Enhetschef, underställd medarbetare
- Underställd medarbetare
Nyanställning av medarbetare i enlighet
med lagar, avtal och regionens riktlinjer.
- Avdelningschef, underställd medarbetare
- Enhetschef, underställd medarbetare
- Underställd medarbetare
Beslut om lönesättning av nyanställd
personal i enlighet med riktlinjer och avtal
- Avdelningschef, underställd medarbetare
- Enhetschef, underställd medarbetare
- Underställd medarbetare

A.2

A.3

A.4

A.5

A.6

A.7

Avdelning

Enhet

Beslutsfattare

Anmärkning,
lagrum

FC
AC
EC

FC
AC
EC

FC
AC
EC

Beslut om löneförändring för enskild
under löpande avtalsperiod, avser
endast anställda som ges förändrade
arbetsuppgifter med ökad
svårighetsgrad
Föräldraledighet och annan ledighet enligt
lagar och avtal
- Avdelningschef, underställd medarbetare
- Enhetschef, underställd medarbetare
- Underställd medarbetare

FC

Delegation till
FC enligt RS
F06. Med rätt
att vidaredelegera
Delegation till
FC enligt RS
F06. Med rätt
att vidaredelegera
RS F07

Verkställighet
FC
AC
EC

Beviljande av semester och ledighet utan
lön
- Avdelningschef, underställd medarbetare
- Enhetschef, underställd medarbetare
- Underställd medarbetare
Deltagande i kurser och konferenser och
dylikt med löneförmåner samt resor
utanför regionen
- Avdelningschef, underställd medarbetare

Verkställighet
FC
AC
EC
AB § 7
Verkställighet
FC
2
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A.8

A.9
A.10

A.11

A.12

A.13

- Enhetschef, underställd medarbetare
- Underställd medarbetare
Ledighetsförmåner för uppdrag eller
facklig utbildning med lön för:
1 Förvaltningsövergripande verksamhet
2 Verksamhet som rör avdelning/enhet:
- Avdelningschef
- Enhetschef
- Underställd medarbetare
Uppsägning, entledigande eller avskedande
Avstängning eller disciplinpåföljd
- Avdelningschef, underställd medarbetare
- Enhetschef, underställd medarbetare
- Underställd medarbetare
Krav på läkarintyg från första dagen
- Avdelningschef, underställd medarbetare
- Enhetschef, underställd medarbetare
- Underställd medarbetare
Förhandlingar enligt MBL §§ 11,12, 14 och
38 samt information enligt MBL § 19
- Avdelningschef, underställd medarbetare
- Enhetschef, underställd medarbetare
- Underställd medarbetare
Genomförande av samverkansgrupp enligt
regionens samverkansavtal

AC
EC

FC
FC
AC
EC
FC
AB § 10-11
FC
AC
EC
AB § 28
FC
AC
EC

FC
AC
EC
FC

(AC)

A.14

Tillåtande av eller förbud mot att utföra
bisyssla

FC

B

Bidragsärenden

Ärenden som avser:
Central
förvaltning,
övergripande
KFN

Nr

Ärendebeskrivning

B.1

Fastställande och befrielse av hyra, material
och tjänster motsvarande högst 50 000 kr
för speciella arrangemang
Avskrivningar av fordringar motsvarande
högst 50 000 kr per gäldenär
I enlighet med gällande
bidragsbestämmelser besluta om
verksamhetsbidrag samt om
investeringsbidrag om högst 50 000 kr

B.2
B.3

Avdelning

Med rätt att
vidaredelegera
till AC
RS F16

Enhet

Beslutsfattare

Anmärkning,
lagrum

AC
AC
AC

3

(EC)

Med rätt att
vidaredelegera
till EC

Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning, Region Gotland

B.4

Beslut om stöd till
kultur/fritidsarrangemang motsvarande
högst 50 000 kr
Beslut om godkännande/avslag till
ansökningar om registrering av ideell
förening, fritids-, kultur- och ungdomsavdelningarna
Beslut om fördelning av stöd ”Pengar i
påse”

AC

B.7

Beslut om fördelning av tryckningsstöd

AC

C

Övriga ärenden

B.5

B.6

AC

AC

Avdelning

Nr

Ärendebeskrivning

Beslutsfattare

C.1

Kultur- och fritidsnämndens ledamöter
och ersättares deltagande i kurser,
konferenser o dylikt
Representation och uppvaktningar i
samband med löpande verksamhet
Beslut å nämndens vägnar i de fall som är
så brådskande att nämndens beslut inte kan
avvaktas
Beslut i frågor om tillstånd enligt 15 § samt
om registrering enligt 17 § lotterilagen
Beslut att lämna ut allmän handling eller
uppgifter i allmän handling

O

C.3
C.4
C.5

C.6

C.7

Med rätt att
vidaredelegera
till EC

Ärenden som avser:
Central
förvaltning,
övergripande
KFN

C.2

(EC)

FC

AC

Enhet

Anmärkning,
lagrum

EC

O

KL 6 kap 36 §

FEK
Respektive tjänsteman

Beslut att inte lämna ut allmän handling
eller uppgifter i allmän handling samt
uppställning av förbehåll i samband med
utlämnande av allmän handling
Tecknande av hyreskontrakt

FC

FC med
rätt att
vidaredeleg
era

Kultur- och fritidsnämnden är personuppgiftsansvarig och arkivansvarig (Reglemente för kultur- och
fritidsnämnden § 5, 2004-08-16

4

Verkställighet
I tveksamma
fall ska den
anställde låta
FC göra
prövning
TF 2 kap 12-14
§, OSL 6 kap 39, 10, 14 §
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Ärende 11, bilaga 2
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGATIONSORDNING
Antagen av kultur- och fritidsnämnden (KFN) 2003-01-15, § 7, reviderad 2004-04-14,
§ 33, reviderad 2006-11-07, § 112, reviderad 2006-12-12, § 126, reviderad 2011-11-15,
§ 134, reviderad 2015-06-02, § 38, reviderad 2016-05-03, § 42
Delegationsordningen bygger på kultur- och fritidsförvaltningens organisation i tre
nivåer under kultur- och fritidsnämnden – de är förvaltning, avdelningar och enheter.
Beslut tagna på delegation rapporteras till nämnd.
Undantag från delegation:
Ärenden som avser ren verkställighet.
Förkortningar: Ordförande KFN, Förvaltningsdirektör (FVD), Avdelningschef (AC),
Enhetschef (EC)
Ärende
Förtroendevaldas deltagande i kurser
Representation och uppvaktningar i
samband med löpande verksamhet
Beslut å nämndens vägnar i de fall
som är så brådskande att nämndens
beslut inte kan avvaktas.
Kommunallagen 6:36

Ordf
KFN
X

FVD

AC EC

X

X

X

X

X

X

Personaladministrativa ärenden

Inrättande, förändring och indragning
av tjänst inom ramen för
personalkostnader i driftbudgeten
Anställning och entledigande av
personal
- Avdelningschef
- Enhetschef
- Övrig personal
Beslut om lönesättning av nyanställd
personal
Beslut om löneförändring under
löpande avtalsperiod
Föräldraledighet och annan ledighet
enligt lagar och avtal
- Avdelningschef
- Enhetschef
- Övrig personal

X

X
X
X

X

X
X

X

X
X
X

Handläggare

KFN 2015/93
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Ärende
Beviljande av semester och ledighet
utan lön
- Avdelningschef
- Enhetschef
- Övrig personal
Deltagande i kurser och konferenser
och dylikt med löneförmåner samt resor
utanför regionen
- Avdelningschef
- Enhetschef
- Övrig personal
Ledighetsförmåner för uppdrag eller
facklig utbildning med lön för:
1. förvaltningsövergripande
verksamhet

Ordf
KFN

FVD

AC EC Handläggare

X
X
X

X
X
X

X

2. verksamhet som rör
avdelning/enhet
- Avdelningschef
- Enhetschef
- Övrig personal
Uppsägning eller avskedande
Avstängning eller disciplinpåföljd
Sjukintyg – beslut om från första dagen
- Avdelningschef
- Enhetschef
- Övrig personal
Förhandlingar enligt MBL §§ 11,12, 14
och 38 samt Information enligt MBL §
19
Genomförande av samverkansgrupp
enligt regionens samverkansavtal
Tillåtande av eller förbud mot att utföra
bisyssla

X
X
X
X
X

X

X
X
X

X

X
X

Bidragsärenden

Fastställande och befrielse av hyra,
material och tjänster motsvarande högst
50 000 kr för speciella arrangemang
Avskrivningar av fordringar
motsvarande högst 50 000 kr per
gäldenär

X

X

X

X
X

KFN 2015/93
Sida 3 av 3

Ärende

Ordf
KFN

FVD

I enlighet med gällande
bidragsbestämmelser besluta om
verksamhetsbidrag samt om
investeringsbidrag om högst 50 000 kr
(kan delegeras till EC)
Beslut om stöd till
kultur/fritidsarrangemang motsvarande
högst 50 000 kr
Beslut om godkännande/avslag till
ansökningar om registrering av ideell
förening, fritids-, kultur- och ungdomsavdelningarna

AC EC
X

Handläggare

(X)

X

X

X

Beslut om fördelning av stöd ”Pengar i
påse”
Övriga ärenden
Beslut i frågor om tillstånd enligt 15 §
samt om registrering enligt 17 §
lotterilagen
Beslut i frågor om utlämnande av
allmänna handlingar.
Tryckfrihetsförordningen 2:12-14 och
Offentlighets- och sekretesslagen 6:3-8

Förvaltningsekonom
X
(prövning)

Kultur- och fritidsnämnden är personuppgiftsansvarig och arkivansvarig (Reglemente för kultur- och
fritidsnämnden § 5, 2004-08-16)

Ärendenr KFN 2017/60

Kultur- och fritidsförvaltningen
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Handlingstyp Missiv
Datum 13 februari 2017

Ärende 12
Kultur- och fritidsnämnden

Revisionsrapport. Granskning av arbete med
verksamhetsutveckling och effektivisering
Förslag till beslut

Förvaltningens svar angående vilka åtgärder som vidtas med anledning av
granskningens resultat godkänns.
Sammanfattning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland har PwC
genomfört en granskning av nämndernas arbete med verksamhetsutveckling
och effektivisering. Efter genomförd granskning är sammanfattande
bedömning att nämnderna inte fullt ut har arbetat på ett ändamålsenligt sätt
avseende direktiv Verksamhetsutveckling och effektivisering under perioden
2011-2016. Region Gotlands revisorer önskar därför mot bakgrund av
granskningens resultat bli informerade om vilka åtgärder som kommer att
vidtas och förvaltningen har sammanställt svar på lämnade rekommendationer.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Maria Modig
Kultur- och fritidsdirektör, förvaltningsdirektör

Bilaga:
Förvaltningens svar på revisionsrapport. Granskning av arbete med verksamhetsutveckling
och effektivisering

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

Ärende 12, svar på revisionsrapport
Kultur- och fritidsförvaltningen
Maria Modig

Ärendenr

KFN 2017/60

Handlingstyp

Svar

Datum 7 februari 2017

Svar på revisionsrapport. Granskning av arbete med
verksamhetsutveckling och effektivisering
Säkerställ en tydlig projektorganisation för det fortsatta
effektiviseringsarbetet under åren 2017-2019.
Kultur- och fritidsnämnden (KFN) beslutade att återuppta arbetet med en ekonomisk
arbetsgrupp den 14 juni 2016 (KFN § 50). Detta som en effekt av regionfullmäktiges
beslut kring strategisk plan och budget (RF § 90, 2016-06-20), då RF ålade nämnderna
att minska sina kostnader under perioden 2017-2019. Den ekonomiska arbetsgruppen
består av nämndledamöter som fortsätter att arbeta med en översyn av verksamheten för att
effektuera besparingsuppdraget. Detta arbete sker i nära samarbete med förvaltningschef
samt personal från förvaltningen.
Ge tydliga riktlinjer för uppföljning av de föreslagna besparingarna på
nämnderna redan tidigt under 2017.
Kultur- och fritidsförvaltningen/nämnden (KFF/KFN) fick i uppdrag på regionstyrelsen 2
februari 2017 att:
Kultur- och fritidsnämnden uppmanas att redogöra för ett förslag till övriga besparingar upp
till 15 miljoner som kan hanteras i samband med kommande beslut enligt redovisad tidplan.
Regionstyrelseförvaltningen ska vid behov bistå nämnden.
Gör en förnyad analys av nämndernas treåriga effektiviseringsbeting inför
budget 2018. Säkerställ att de olika sparbetingen är rimliga satt i relation till
nämndernas budgetstorlek, standardkostnadsavvikelse och de årliga tillskott
som region Gotlands resursfördelningsmodell ger till nämnderna.
Arbetet med framtida besparingar sker inom KFNs ekonomigrupp även under 2017 så
länge förvaltning och nämnd finns kvar. Även arbetet med svar på remissen gällande
serviceutredningen kommer att ligga till grund för nämndens effektivisering 2018-2019.

Kultur- och fritidsförvaltningen
Region Gotland

Säkerställ att samtliga nämnder som har taxor och avgifter har gjort en
genomlysning av dessa.
KFF/KFN gör under 2017 en genomlysning av taxor och avgifter.
Säkerställ att samtliga nämnder har ett fokuserat arbete avseende att söka
tillgängliga externa intäkter i form av riktade statsbidrag, återsökningar av
ersättningar från Migrationsverket, EU-bidrag m.m.
KFF/KFN är en av de nämnder som väl nyttjar de externa möjligheter till medfinansiering
som ges inom nämndens ämnesområde. Ett övergripande kompetensutvecklingsarbete har
inlett i samverkan med Gotlands idrottsförbund, kulturinstitutioner och Röda korset med
stöd av Europeiska socialfonden. Vidare har förvaltningen flera projekt inom
ungdomsverksamheten, Film på Gotland med flera som stöds av externa medel.
Fortsätt det arbete som har inletts med att jämföra Region Gotland med
andra kommuner och landsting genom nyckeltalsanalyser.
Då förvaltningens kvalitetssamordnartjänst dragits in som en besparing är en konsekvens att
detta inte kommer ske i den utsträckning som förut.
Skapa förutsättningar för en nämndövergripande dialog kring exempelvis
utbud och lokalutnyttjande.
KFF/KFN har en god dialog med övriga förvaltningar inom Region Gotland. Ett exempel
på samnyttjande är Kustparksateljen där UAF och KFF delar på lokaler och verksamheter
befruktar varandra. Även samarbetet med TKF gällande turerna kring Romabadets
stängning är ett bra exempel på hur gränsöverskridande samarbete skett.
Inom förvaltningen kommer även ungdomsgårdsverksamhet och bibliotek samsas i lokaler
för att optimera användning av ytor.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Maria Modig
Kultur- och fritidsdirektör
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Revisionsskrivelse

Regionens revisorer

Datum 2017-01-31

Ärende 12, revisorernas rapport
Regionstyrelsen
Byggnadsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Socialnämnden
Tekniska nämnden

Granskning av arbete med verksamhetsutveckling och
effektivisering
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland har PwC
genomfört en granskning av nämndernas arbete med verksamhetsutveckling
och effektivisering.
Granskningen avgränsas till att omfatta regionstyrelsen och samtliga nämnder
utom hälso- och sjukvårdsnämnden, valnämnden, överförmyndarnämnden och
patientnämnden.
Mot bakgrund av regionens ansträngda ekonomiska situation har revisorerna i
sin väsentlighet- och riskanalys prioriterat en granskning av detta område.
Syftet med granskningen är att bedöma om regionstyrelsen och granskade
nämndera arbetat på ett ändamålsenligt sätt i syfte att genomföra direktiv och
uppdrag som lämnats av fullmäktige rörande effektivisering av verksamheten
och ett minskat utbud i sina verksamheter.
Efter genomförd granskning är PwCs sammanfattande bedömning att regionstyrelsen och nämnderna inte fullt ut har arbetat på ett ändamålsenligt sätt avseende direktiv Verksamhetsutveckling och effektivisering under perioden
2011-2016. Vi delar den bedömningen. Vidare gör Pwc bedömningen att regionstyrelsen och nämnderna i allt väsentligt har arbetat på ett ändamålsenligt

Postadress SE-621 81 Visby
Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionens revisorer

sätt avseende Besparingsuppdrag 170 mnkr under tre år under 2015 och 2016.
Mot bakgrund av noterade iakttagelser och genomförd granskning lämnar vi
följande rekommendationer:
 Säkerställ en tydlig projektorganisation för det fortsatta effektiviseringsarbetet under åren 2017-2019.
 Ge tydliga riktlinjer för uppföljning av de föreslagna besparingarna på
nämnderna redan tidigt under 2017.
 Gör en förnyad analys av nämndernas treåriga effektiviseringsbeting inför
budget 2018. Säkerställ att de olika sparbetingen är rimliga satt i relation
till nämndernas budgetstorlek, standardkostnadsavvikelse och de årliga tillskott som region Gotlands resursfördelningsmodell ger till nämnderna.
 Säkerställ att samtliga nämnder som har taxor och avgifter har gjort en genomlysning av dessa.
 Säkerställ att samtliga nämnder har ett fokuserat arbete avseende att söka
tillgängliga externa intäkter i form av riktade statsbidrag, återsökningar av
ersättningar från Migrationsverket, EU-bidrag m.m.
 Fortsätt det arbete som har inletts med att jämföra Region Gotland med
andra kommuner och landsting genom nyckeltalsanalyser.
 Skapa förutsättningar för en nämndövergripande dialog kring exempelvis
utbud och lokalutnyttjande.
Vi vill också framhålla att det är väsentligt att regionstyrelsen, utifrån sin samordnande roll, säkerställer en samlad politiskt styrning av det fortsatta effektiviseringsarbetet.
Vi önskar senast den 30 mars 2017 bli informerade om vilka åtgärder som
kommer att vidta med anledning av granskningens resultat. Revisionsrapporten
överlämnas till Regionstyrelsen för yttrande.
Svaret skickas till registrator i Region Gotland på adress registratorrs@gotland.se med kopia till sakkunnigt biträde carin.hultgren@se.pwc.com.
För Region Gotlands revisorer

Carin Backlund
Ordförande
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1.

Sammanfattande bedömning och
rekommendationer

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland genomfört
en granskning av nämndernas arbete med verksamhetsutveckling och
effektivisering.
Granskningen syftade till att besvara följande revisionsfråga:


Arbetar nämnder och styrelsen på ett ändamålsenligt sätt i syfte att
genomföra de direktiv och uppdrag som lämnats av fullmäktige rörande
effektivisering av verksamheten och ett minskat utbud i sina
verksamheter?

Efter genomförd granskning är vår bedömning att nämnder och styrelsen inte fullt
ut har arbetat på ett ändamålsenligt sätt avseende direktiv Verksamhetsutveckling
och effektivisering under perioden 2011-2016.
Vår bedömning är vidare att nämnderna och styrelsen i allt väsentligt har arbetat på
ett ändamålsenligt sätt avseende Besparingsuppdrag 170 mnkr under tre år under
2015 och 2016.
Den sammanfattande bedömningen baseras på iakttagelser och bedömningar av de
fem kontrollmålen.
Mot bakgrund av noterade iakttagelser och genomförd granskning lämnar vi
följande rekommendationer:


Säkerställ en tydlig projektorganisation för det fortsatta effektiviseringsarbetet under åren 2017-2019.



Ge tydliga riktlinjer för uppföljning av de föreslagna besparingarna på
nämnderna redan tidigt under 2017.



Gör en förnyad analys av nämndernas treåriga effektiviseringsbeting inför
budget 2018. Säkerställ att de olika sparbetingen är rimliga satt i relation till
nämndernas budgetstorlek, standardkostnadsavvikelse och de årliga tillskott
som region Gotlands resursfördelningsmodell ger till nämnderna.



Säkerställ att samtliga nämnder som har taxor och avgifter har gjort en
genomlysning av dessa.



Säkerställ att samtliga nämnder har ett fokuserat arbete avseende att söka
tillgängliga externa intäkter i form av riktade statsbidrag, återsökningar av
ersättningar från Migrationsverket, EU-bidrag m.m.
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Fortsätt det arbete som har inletts med att jämföra Region Gotland med
andra kommuner och landsting genom nyckeltalsanalyser.



Skapa förutsättningar för en nämndövergripande dialog kring exempelvis
utbud och lokalutnyttjande.
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2.

Inledning

2.1.

Bakgrund

Regionfullmäktige har under ett antal år lämnat direktiv till nämnderna att arbeta
med verksamhetsutveckling och effektivisering i syfte att minska kostnaderna med
bibehållen kvalitet. Detta direktiv har fullmäktige också lämnat till nämnderna i
Strategisk plan och budget för 2016-2018. I fortsättningen benämns detta direktiv
Verksamhetsutveckling och effektivisering.
Utöver detta direktiv har också fullmäktige gett nämnderna i uppdrag att ge förslag
på förändringar i utbud och på effektiviseringar. Tidsperspektivet skulle vara att
arbetet skulle sättas igång 2016 och ge effekt under 2017 och 2018. Förslag skulle
lämnas i februari 2016. I fortsättningen benämns detta direktiv Besparingsuppdrag
170 mnkr på tre år.
Mot bakgrund av regionens ansträngda ekonomiska situation har revisorerna i sin
väsentlighet- och riskanalys prioriterat en granskning av detta område.

2.2.

Revisionsfråga

Granskningen ska besvara följande revisionsfråga:


2.2.1.

Arbetar nämnder och styrelsen på ett ändamålsenligt sätt i syfte att
genomföra de direktiv och uppdrag som lämnats av fullmäktige rörande
effektivisering av verksamheten och ett minskat utbud i sina
verksamheter?

Revisionskriterier

Revisionskriterier utgörs av fullmäktigebeslut, riktlinjer och övriga beslut avseende
de av fullmäktige lämnade direktiven.

2.2.2.

Kontrollmål

Utifrån revisionsfrågorna har följande fem kontrollmål formulerats:







Nämnderna har erhållit tydliga centrala riktlinjer för hur arbetet ska
bedrivas.
Nämnderna har skapat en struktur och systematik och åtgärdsförslagen är
grupperade i olika kategorier (exempelvis: produktivitetsförbättring,
minskad kvalitetsnivå, utbudsminskning).
Kalkyler har tagits fram rörande de ekonomiska effekterna.
Förslagen har beretts inom nämnderna.
Rapportering har skett till regionstyrelse och regionfullmäktige.

Januari 2017
Region Gotland
PwC

4 av 23

2.3.

Avgränsning

Granskningen avgränsas till att omfatta regionstyrelsen och samtliga nämnder
utom hälso- och sjukvårdsnämnden, valnämnden, överförmyndarnämnden och
patientnämnden.

2.4.

Revisionsmetod

Inom ramen för granskningen har intervjuer skett med:








Regiondirektör, två koncerncontroller och kvalitetssamordnare,
ledningskontoret
Förvaltningschef och kvalitetssamordnare, kultur- och fritidsförvaltningen
Förvaltningschef och ekonomichef, samhällsbyggnadsförvaltningen
Förvaltningschef, verksamhetsutvecklare och ekonomichef,
serviceförvaltningen
Förvaltningschef och kvalitetschef, socialförvaltningen
Förvaltningschef och verksamhetsutvecklare, teknikförvaltningen
Förvaltningschef, utbildning- och arbetslivsförvaltningen

Studier av protokoll/beslut, åtgärdsförslag och kalkyler har genomförts.
Rapporten har sakgranskats av berörda tjänstemän.
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3.

Bakgrund till direktiv

I granskningen undersöks två olika direktiv som har bäring på arbete med
effektivisering, verksamhetsutveckling och minskat utbud. Bakgrunden till dessa
förklaras nedan.
Under 2016 har arbetet med Besparingsuppdrag 170 mnkr på tre år varit
nämndernas främsta fokus.

3.1.

Verksamhetsutveckling och effektivisering

”Nämnderna ska aktivt arbeta med verksamhetsutveckling och effektivisering i
syfte att minska kostnaderna med bibehållen kvalitet.”
Regionen har sedan 2011 arbetat med balanserad styrning och styrkort. Inom
ramen för arbetet med styrkorten har fokus bland annat legat på verksamhetsutveckling och effektivisering. Detta arbete har främst fångats upp inom ett av de
fem perspektiven i regionens styrkort, nämligen processperspektivet. I regionens
Strategiska plan och budget för 2016 står nedanstående i kapitlet Riktlinjer för god
ekonomisk hushållning samt regionfullmäktiges direktiv och rekommendationer till
nämnderna:
Nämnderna ska aktivt arbeta med verksamhetsutveckling och effektivisering i
syfte att minska kostnaderna med bibehållen kvalitet. Fokus ska vara på att ta
fram och redovisa målnivåer för verksamhetens produktivitet, kvalitet och
kostnader. Nämnderna ska även redovisa förändringar över tiden och i
jämförelse med andra kommuner, landsting samt nationella mål.
Detta har även tydliggjorts i direktiv tillsammans med ett antal andra direktiv:


Nämnderna ska avsätta buffert för oförutsedda kostnadsökningar eller
intäktsminskningar. Bufferten bör uppgå till en procent av nettobudgetramen i 2016 års budget. Detta är extra viktigt då regionens budgetresultat
är lågt.



Serviceförvaltningen ska tillsammans med nämnderna arbeta för
effektivisering av administrativa och andra gemensamma processer för att
undvika suboptimering.



Nämnd/förvaltningsledning ska samordnat för hela förvaltningen beakta
potentialen i pensionsavgångar och naturlig rörlighet i rationaliseringsarbetet.



Nyanställning och återbesättning av tjänster ska ske med restriktivitet.



Budgetdisciplinen ska hållas.
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Regionen skulle se över styrmodellen med balanserad styrning inför den nya
mandatperioden med start 2015. Detta arbete försenades, och beslut om ny
styrmodell togs våren 2016. Detta har gjort att direktivet Verksamhetsutveckling
och effektivisering har förlängts att gälla även för 2015 och 2016. I den nya
styrmodellen är perspektivet processer borttaget och därmed också direktivet.
Direktivet har i praktiken fungerat som ett förhållningssätt i budgetarbetet för
nämnderna, där det övergripande målet har varit att ta fram sin budget inom givna
ekonomiska ramar.

3.2.

Besparingsuppdrag 170 mnkr på tre år

”Nämnderna får i uppdrag att ge förslag på förändringar i utbudet och
effektiviseringar. Tidsperspektivet ska vara att arbetet ska inledas 2016 och ge
effekt under 2017 och 2018. Förslag ska arbetas fram under hösten 2015 och
lämnas till ledningskontoret i februari 2016 enligt kommande anvisningar.”
Mot bakgrund av ett besvärligt ekonomiskt läge fattade regionfullmäktige beslut om
detta direktiv i juni 2015, i anslutning till att beslut togs om Strategisk plan och
budget för 2016-2018. Beslutet i regionfullmäktige i juni 2016 omfattade ett
besparingsuppdrag på 170 mnkr under perioden 2017-2019.
Besparingsuppdraget gavs som ett uppdrag tillsammans med ett antal andra
uppdrag:


Regionstyrelsen får i uppdrag att anlita SKL:s analysgrupp för en
genomlysning enligt upplägget nulägesanalys, framtidsanalys och
ekonomistyrning. Analysgruppen ska arbeta under hösten 2015 och rapport
med åtgärdsförslag ska redovisas till regionstyrelsen i februari 2016.



Regionstyrelsen får i uppdrag att samordna och prioritera nämndernas
förslag till förändringar tillsammans med åtgärdsförslag från SKL:s
analysgrupp och ge ett samlat förslag på åtgärder till regionfullmäktige i juni
2016.



Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att göra en
analys av gränssnittet mellan de två nämndernas uppdrag kring styrningen
av hälso- och sjukvården avseende nationella och mellanregionala frågor och
överenskommelser.

Arbetsgången med Besparingsuppdrag 170 mnkr på tre år har varit:


Juni 2015: Beslut i regionfullmäktige om direktiv om besparingsuppdrag



September 2015: En krisgrupp tillsattes med anledning av
besparingsuppdraget.



Februari 2016: Förslag på förändringar togs i respektive nämnd och
lämnades till ledningskontoret inför budgetberedning 2017.
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Juni 2016: Beslut om Strategisk plan och budget för 2017-2019. I beslutet
tydliggjordes att ramarna skulle minskas med 170 mnkr under perioden
2017-2019 och hur detta skulle fördelas mellan nämnderna.



September 2016: Nämnderna återrapporterar till ledningskontoret hur man
avser att genomföra uppdraget.



November 2016: Beslut om Strategisk plan och budget för 2017-2019,
inklusive återrapportering till regionfullmäktige hur uppdragen har
hanterats i nämnderna.



December 2016: Beslut om internbudget i respektive nämnd där
nerdragningen är inarbetad.

Beslut om besparingar per nämnd 2017-2019 (mnkr) är följande:
2017

2018

2019

Totalt

27,0

17,0

9,0

53,0

Tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet

5,0

7,5

7,5

20,0

Tekniska nämnden, fastighetsförvaltning

3,0

3,0

1,0

7,0

Byggnadsnämnden

2,5

1,5

1,5

5,5

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

1,5

1,5

1,5

4,5

Kultur- och fritidsnämnden

3,0

5,0

7,0

15,0

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

5,0

3,0

5,0

13,0

16,0

6,0

15,0

37,0

0

7,5

7,5

15,0

63,0

52,0

55,0

170,0

Regionstyrelsen, regionstyrelseförvaltningen

Barn- och utbildningsnämnden
Alla nämnder: besparing intern administration och
ledning
Summa

Regionfullmäktige har inte beslutat om några riktade besparingar för socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden. Dessa nämnder ska hålla budget,
vilket i praktiken innebär att de behöver jobba med besparingar i verksamheten.
Efter beslut om Strategisk plan och budget i juni 2016 kvarstod ett antal poster där
beslut var taget på en övergripande nivå, men där ledningskontoret skulle
återkomma med förslag på hur nämndernas budgetramar skulle justeras. Vid
sakgranskning framkom att regionfullmäktige i november 2016 beslutade att
justera beloppen avseende BUN och GVN i ovanstående tabell. Skälet var att
ytterligare resurser behövde föras över till HSN och SON redan 2017. För BUN och
GVN innebar justeringen att sparkraven flyttades från 2018 till 2017.
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4.

Iakttagelser

4.1.

Centrala riktlinjer

4.1.1.

Verksamhetsutveckling och effektivisering

Arbetet med detta direktiv har främst hanterats som ett övergripande förhållningssätt som nämnderna ska ha när de arbetar med sin budget för kommande år. Detta
utifrån att regionen inte har haft möjlighet att kompensera nämnderna för alla
kostnadsökningar beroende på demografi, löne- och prisutveckling. Målet har varit
att nämnderna ska få ihop en realistisk budget.
Direktivet beskrivs inom kapitlet Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i
regionens Strategiska plan och budget. Inom kapitlet beskrivs hur arbetet med
verksamhetsutveckling och effektivisering ska bedrivas inom perspektivet
processer. Utifrån detta fastställde nämnderna sina styrkort för perioden 20112015.
I styrkortet (i perspektivet processer) skulle nämnderna arbeta med målnivåer för
verksamhetens kvalitet, produktivitet och kostnader. I intervju med regionens
ekonomiavdelning på ledningskontoret framkommer att det har varit svårt att hitta
bra nyckeltal för att mäta produktivitet.
I praktiken har direktivet hanterats inom ramen för det ordinarie årshjulet för
budget- och uppföljningsprocessen. Nämnderna har erhållit stöd i hur arbetet ska
bedrivas genom att anvisningar och mallar har getts ut till:


Strategisk plan och budget under våren



Internbudget under hösten



Årsredovisning och bokslut under hösten

Även nämndernas styrkort har under perioden 2011-2015 redovisats i gemensamma
mallar. För det nya styrsystemet pågår en utveckling av mallar och riktlinjer.
De intervjuade gjorde ingen koppling mellan direktivet och processperspektivet i
styrkorten.

4.1.2.

Besparingsuppdrag 170 mnkr på tre år

Region Gotland skapade under 2015 en politisk krisgrupp under ledning av
regionstyrelsens ordförande. Krisgruppen fick i uppdrag av regionstyrelsen att ta
fram åtgärder för att långsiktigt minska de budgeterade nettokostnaderna.
Krisgruppen levererade en slutrapport i maj 2016, där de presenterade en
inriktning för besparingar på 200 mnkr under 2017-2019. I rapporten
presenterades förslag till besparingsuppdrag per nämnd. Beloppen reviderades i
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samband med beslut om Strategisk plan och budget för 2017-2019 i juni 2016.
Därefter inleddes förvaltningarnas arbete med att realisera besparingarna.
Krisgruppen upplöstes efter att slutrapporten hade levererats. Andra grupperingar,
ibland benämnda krisgrupper, har därefter skapats inom de olika nämnderna.
Vid intervjuer framkommer att förvaltningarna har upplevt att den centrala
styrningen i samband med genomförande direktivet har varit tydlig såtillvida att
budskapet om att besparingar ska göras är tydligt. Det har fattats tydliga politiska
beslut om hur stora besparingar som ska göras på de olika nämnderna.
Styrningen upplevs å andra sidan som svag då nämnderna inledningsvis exempelvis
inte fick någon ram för hur mycket som skulle sparas. Under processens gång har
beloppens storlek förtydligats. Nämnderna har inte fått några preciserade
anvisningar, riktlinjer eller mallar för hur effektiviseringen ska göras, vilken
verksamhet som ska omfattas eller vilket utbud som ska prioriteras respektive
minska.
Samtidigt framförs i intervjuerna att direktivet ständigt har varit på ledningsgruppens agenda, och att man där är överens om vikten av fokus på direktivet.
Vid intervju med ledningskontoret och serviceförvaltningen framkommer att det
var en medveten strategi från krisgruppen att inledningsvis gå ut med ett brett
direktiv som innebar att förvaltningarna skulle inventera vilka olika möjligheter
som fanns inom sina verksamheter att hitta besparingar genom utbudsminskningar. Att redan inledningsvis ge besked om hur stora belopp var och en
skulle spara riskerade att begränsa arbetet. Att sätta sparbetingens storlek i
förhållande till nämndens storlek (till exempel budgetomslutning eller antal
anställda) uppfattades som begränsande. I ett senare skede i processen har dock
effektiviseringskravets storlek fastställts för respektive nämnd.
Det stöd förvaltningarna har fått från serviceförvaltningen upplevs olika. Det
framförs bland annat i intervjuerna att det centrala stödet vad gäller ekonomstöd
har försvårats av att det under en tid har varit stor omsättning på ekonomer på
serviceförvaltningen.
Koncernledningsgruppen har fungerat som en förvaltningsövergripande
arbetsgrupp. Gruppen har haft två särskilda möten under hösten 2016 kring
besparingsuppdraget varav ett möte tillsammans med samtliga nämndsordföranden. Frågan har också funnits med på koncernledningsgruppens agenda
vid ett flertal tillfällen under året.
Kultur- och fritidsförvaltningen har upplevt en viss svårighet i genomförandet av
sitt besparingsuppdrag, då det behövde synkroniseras med arbetet med en översyn
av politiker- och förvaltningsorganisationen för kultur- och fritidsverksamheten
som skulle genomföras av regionstyrelsen. Förvaltningschef och nämndsordförande
har dock löpande varit informerade om regionstyrelsens arbete.
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4.2.

Struktur och systematik

4.2.1.

Verksamhetsutveckling och effektivisering

Det har inte skett någon strukturerad återredovisning av direktivet till
regionstyrelse och regionfullmäktige i termer av vidtagna åtgärder och vilka
ekonomiska effekter dessa har fått. Det har inte ställts några sådana krav från
ledningskontoret.
Vid intervjuer framkommer dock att det på tjänstemannanivå har varit en ständigt
pågående dialog kring möjligheter till effektivisering i verksamheterna. De
intervjuade representanterna för förvaltningarna framför även att nämnderna i sitt
årliga budgetarbete har genomfört effektiviseringar i och med att man inte har fått
full kompensation för demografi, löne- och prisökningar.
Därtill framkommer det vid sakgranskning att en indirekt uppföljning av direktivet
sker i samband med den årliga kvittensen av årets budget, som genomförs vid ett
möte mellan regionstyrelsens ordförande, nämndsordförande, regiondirektör,
ekonomidirektör och förvaltningschef.

4.2.2.

Besparingsuppdrag 170 mnkr på tre år

Nämnderna har grupperat sina respektive åtgärdsförslag enligt följande:
Nämnd
TN
RS
GVN
KFN
SON
BN
MHN
BUN

Produktivitets- Minskad
förbättring
kvalitetsnivå
X
X
X

Utbudsminskning
X
X
X
X
X

Intäktsökningar
X

Gruppering
saknas

X
X
X

Tekniska nämndens (TN) åtgärder är tydligt grupperade i utbudsminskning,
intäktsökningar och produktivitetsförbättringar (kallade ”Effektiviseringar”). Ett
antal förslag är kategoriserade som ”Övrigt” och berör bland annat skolor,
parkskötsel och en bilpool. Det lyfts fram att dessa åtgärder berör andra
nämnder/förvaltningar och att de innebär en besparings/effektiviseringspotential.
En tjänsteskrivelse från serviceförvaltningen 2016-02-24 berör regionstyrelsen
(RS) och innehåller åtgärder grupperade som utbudsminskning och produktivitetsförbättring. I det underliggande materialet framkommer att besparingsförslagen är
grupperade efter ett flertal typer, bland annat utbudsminskning och effektivisering.
Såväl gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens (GVN) som kultur- och
fritidsnämndens (KFN) åtgärder innebär uteslutande utbudsminskningar,
exempelvis av bibliotek, utbildningsutbud och ishallar. Detsamma gäller
socialnämndens (SON) vars åtgärder är inte heller grupperade; i protokoll från
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nämndens möte 2016-02-10 framkommer att besparingarna enbart handlar om
utbudsminskning såsom avveckling och avgränsning av insatser och verksamhet.
Byggnadsnämndens (BN) samt miljö- och hälsoskyddsnämndens (MHN) förslag är
inte grupperade enligt ovan angivna kategorier, men det framkommer i protokoll
(2016-02-24 och 2016-02-25) att åtgärderna handlar om produktivitetsförbättring
och intäktsökningar genom mer ändamålsenliga taxor, en effektivisering av
förvaltningens organisation samt utveckling av www.gotland.se.
Av protokoll från barn- och utbildningsnämndens (BUN) arbetsutskott 2016-02-17
framkommer fyra åtgärdsförslag. Förslagen saknar gruppering, men berör
produktivitetsförbättring och utbudsminskning.

4.3.

Kalkyler

4.3.1.

Verksamhetsutveckling och effektivisering

Det har inte funnits några kalkyler att ta del av inom ramen för detta direktiv.

4.3.2.

Besparingsuppdrag 170 mnkr på tre år

I barn- och utbildningsnämndens internbudget 2017 finns en sammanställning
över besparingsåtgärder på 16 miljoner kronor. Besparingsåtgärderna handlar
bland annat om att stänga förskolor och att minska grundbelopp eller ramar för
olika skolformer. Det saknas dock kalkyler som tydliggör hur beloppet har räknats
fram för exempelvis särskolan, vars ram ska minskas med 200 tkr. Vid intervju
framkommer att man främst har utgått från historiska ekonomiska data och senast
prognostiserade utfall.
I gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens internbudget 2017 framkommer
besparingar på totalt 5 miljoner kronor för 2017. Besparingarna berör
grundbeloppet för gymnasiet och dess utbud, ramen för folkhögskolan (avseende
vuxenutbildning) samt upphandlad vuxenutbildning. Internbudgeten innehåller
beräkningar gällande grundbeloppet på gymnasiet och en hänvisning till GVN 201512-02 som då beslut fattades om avveckling av gymnasieskolans utbildningsutbud
2016/2017. Vid intervju framkommer att man främst har utgått från historiska
ekonomiska data och senast prognostiserade utfall.
Kultur- och fritidsnämndens internbudget 2017 innehåller besparingar på cirka 3,9
miljoner kronor för 2017. Besparingarna innebär såväl nedläggningar som
nedskärningar av verksamhet samt intäkter (höjda badavgifter). Närapå hälften av
besparingarna är en effekt av beslut som fattades 2016. Förvaltningens beräkningsunderlag är omfattande och en konsekvensanalys har gjorts avseende flera
besparingsåtgärder.
Byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden har en gemensam kalkyl
där det tydligt framgår hur effektiviseringar i form av nytt timpris, ny taxemodell
samt ökad effektivitet har räknats fram.
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Socialnämnden har upprättat en handlingsplan med effektiviseringar nedbrutet på
respektive åtgärd. Det framkommer dock inte hur de olika effektiviseringarna har
räknats fram.
Tekniska nämnden har inga nedtecknade kalkyler. Bedömningen har istället gjorts
utifrån historiska fakta. I de fall en verksamhet avvecklas helt har budgeterat belopp
för 2016 använts som underlag.
Regionstyrelsen har en tydlig kalkyl för effektivisering, kvalitetssänkning och
utbudsminskning avseende serviceförvaltningen.

4.4.

Beredning i nämnd

4.4.1.

Verksamhetsutveckling och effektivisering

Nämnderna har som beskrivits tidigare arbetat med direktivet inom ramen för det
ordinarie budgetarbetet. Nämnderna har där årligen i februari/mars tagit beslut om
nämndens underlag till regionens Strategiska plan och budget för kommande
treårsperiod. Nämnderna har även årligen (i normalfallet i november) beslutat om
internbudget för kommande år där effektiviseringar ska ha inarbetats. Nämnden
har därtill beslutat om dess styrkort med tillhörande framgångsfaktorer, målnivåer
och mätningar.

4.4.2.

Besparingsuppdrag 170 mnkr på tre år

Vid granskning av nämndsprotokoll och vid intervjuer framkommer att det har
pågått och pågår ett gediget arbete på nämnds- och förvaltningsnivå för att
åstadkomma effektiviseringar och/eller utbudsminskningar.
Vid intervjuer uttrycker förvaltningarna att de har kommit olika långt i processen
och uttrycker olika grader av möjlighet att nå sitt mål. Flera förvaltningar efterlyser
en politisk riktning och ambition som stöd i arbetet. Vid intervjuer med exempelvis
kultur- och fritidsförvaltningen framkommer därtill att ett nämndöverskridande
arbete hade möjliggjort effektiviseringar kring exempelvis lokalförsörjning och
administrativt stöd på kommunnivå.
Arbetet med att ta fram effektiviseringsåtgärder och utbudsminskningar har skett
inom respektive nämnd. Hur det konkreta arbetet har sett ut varierar mellan
nämnderna;


Inom teknikförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen har särskilda
arbetsgrupper tillsatts för att ta fram åtgärdsförslag. Inom kultur- och
fritidsnämnden har arbetsgruppen via förvaltningschefen även haft i
uppdrag att förankra åtgärderna inom förvaltningen.



Inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen (avseende barn- och
utbildningsnämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden) har
det inte funnits någon särskild gruppering för att ta fram förslag.
Förvaltningsledningen har tagit fram förslag i dialog med nämnden via
ordförande och inom ramen för arbetsutskotten.
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Socialförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat själva
med att ta fram förslag. Förslagen har därefter presenterats för respektive
nämnd(er).

I nämndsprotokoll från februari 2016 framkommer följande beslut:


Barn- och utbildningsnämnden 2016-02-17: Beslut att godkänna underlaget
för besparingar och överlämna detta till RS för vidare behandling och beslut
av RF.



Byggnadsnämnden 2016-02-03: Beslut att återremittera ärendet
(Strukturella besparingar) till förvaltningen för vidare handläggning.
Byggnadsnämnden gav arbetsutskottet delegation att fatta beslut i ärendet.



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2016-02-17: Beslut att fastställa
förlag till strukturella anpassningar om totalt 6 391 000 kr för 2017-2018.



Kultur och fritidsnämnden 2016-02-09: Beslut att godkänna underlag för
besparingar samt skicka vidare till RS för vidare behandling och beslut i RF.



Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2016-02-09: Beslut att återremittera
ärendet (Strukturella besparingar) till förvaltningen för vidare
handläggning. Nämnden beslutade även att ge ordförande delegation att
tillsammans med förvaltningen fastställa underlag till besparingsuppdrag
2016-2018 (inför 24 februari 2016).



Socialnämnden 2016-02-10: Förvaltningen redovisade möjliga kostnadsminskningar utifrån slutsatser från nämndens ekonomigrupp.
Förvaltningen hade kommenterat ekonomigruppens förslag utifrån
ekonomiska effekter, men även utifrån perspektiven brukare, medarbetare
och processer. Förslagen hade diskuterats i förvaltningsledning, på
avdelningsnivå och i vissa fall även på enhetsnivå. Frågor hade även
diskuterats med brukarorganisationer.



Tekniska nämnden 2016-02-17: Förvaltningen lämnade besparingsförslag i
skrivelsen Förslag på åtgärder, syftande för att sänka nettokostnaderna,
enligt uppdrag från ”Besparingsuppdrag 2016-2018, RF 150615 § 181.” I
förvaltningens skrivelse fanns kommentarer till åtgärderna. Tekniska
nämnden överlämnade förvaltningens förslag och majoritetens tillägg till
besparingar och effektiviseringar till regionstyrelsen.

I protokoll från fyra nämndsammanträden i september och oktober framkommer
beslut att skicka underlag för redovisning till regionstyrelsen/ledningskontoret:


Barn- och utbildningsnämnden 2016-09-20: Beslut att skicka tjänsteskrivelse till RS/ledningskontoret som nämndens redovisning av uppdraget
kring besparingar. Förvaltningen gavs i uppdrag att genomföra en fördjupad
utredning avseende samlad skoldag.
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Byggnadsnämnden 2016-10-05: Beslut att godkänna handlingsplan för
besparingsuppdrag på totalt 10 miljoner fördelad på 4 miljoner 2017, 3
miljoner 2018 och 3 miljoner 2019. Nämnden uppmanade förvaltningen att
tidsätta de olika delprojekten.



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2016-09-23: Beslut att skicka
tjänsteskrivelse till RS/ledningskontoret som nämndens redovisning av
uppdraget kring besparingar.



Kultur och fritidsnämnden 2016-09-20: Beslut att godkänna redovisningen
av uppdraget och skicka vidare detta till RS för behandling i samband med
budgetavstämning. Det framkommer också att nämnden har återupptagit
arbetet med en ekonomisk grupp vilken i samarbete med kultur- och
fritidsförvaltningen arbetar med besparingsuppdraget.



Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott 2016-10-04: Delegationsbeslut att godkänna handlingsplan för besparingar gällande
samhällsbyggnadsförvaltningen. På nämndens möte 2016-10-25 fattades
beslut att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en reviderad projektplan för
tidssättning av delprojekten.

Regionstyrelsens uppdrag att spara i sin egen förvaltning har presenterats på
regionstyrelsens arbetsutskott 2016-10-13 – 14, samt på regionstyrelsen 2016-1027.

4.5.

Rapportering till RS och RF

4.5.1.

Verksamhetsutveckling och effektivisering

Nämnderna har beslutat om nämndens underlag till Strategisk plan och budget i
februari/mars årligen. Underlaget har använts av ledningskontoret i
regionstyrelsens budgetberedning för regionens övergripande Strategiska plan och
budget. Nämndernas underlag till Strategisk plan har i sin helhet gått med till
regionfullmäktige i juni i samband med beslut om Strategisk plan och budget.
Någon specifik återredovisning av vidtagna åtgärder med anledning av direktivet
har inte gjorts.

4.5.2.

Besparingsuppdrag 170 mnkr på tre år

Nämnderna fick i uppdrag att lämna underlag till ledningskontoret i februari 2016.
Samtliga nämnder gjorde detta. Regionstyrelsen använde detta som underlag till
framtagande av Strategisk plan och budget 2017-2019 i juni 2016, vilken beslutades
av regionfullmäktige samma månad. Inom ramen för detta beslut fick nämnderna i
uppdrag att inför budgetavstämningen återkomma med en lägesrapport av
respektive uppdrag till ledningskontoret. Rapporten återfinns som informationsunderlag i ärendet Strategisk plan och budget 2017-2019 på regionstyrelsens
sammanträde 2016-10-27. Information om samtliga nämnders internbudgetar kom
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till regionfullmäktige i december 2016. Varje nämnds budget är en konsekvens av
beslutade besparingar.
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5.

Revisionell bedömning

5.1.

Avstämning mot kontrollmål

5.1.1.

Bedömning av kontrollmål 1

Har nämnderna erhållit tydliga centrala riktlinjer för hur arbetet ska bedrivas?
Verksamhetsutveckling och effektivisering: Riktlinjerna som gavs i Strategisk plan
och budget har varit av generell karaktär. Det finns dokument, till exempel
Strategisk plan för verksamhetsutveckling, som ger stöd till nämnderna i sitt arbete
med sina styrkort. Det har även tagits fram anvisningar och mallar för nämndernas
underlag till regionens Strategiska plan och budget.
Ambitionerna att kunna redovisa mätningar avseende produktivitet och effektivitet
i verksamheterna var höga när styrkorten formulerades. Det har dock inte ställts
krav på en strukturerad återredovisning av direktivet, varför det är svårt att bedöma
om önskade effekter har uppnåtts.
Besparingsuppdrag 170 mnkr på tre år: Utifrån förutsättningen att det skulle göras
en bred analys av möjligheter till besparingar är det rimligt att inga belopp per
nämnd gavs inledningsvis.
Riktlinjerna kunde dock ha varit tydligare avseende vilka typer av besparingar som
skulle prioriteras. Den redovisning av nämndernas förslag som vi har tagit del av är
inte enhetligt utformad mellan nämnderna, med fastställda mallar, vilket gör det
svårt att bedöma om det har funnits någon nämndövergripande dialog, och om alla
nämnder har gjort sin analys utifrån samma förutsättningar.
Bedömning: Delvis uppfyllt
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5.1.2.

Bedömning av kontrollmål 2

Har nämnderna skapat en struktur och systematik och är åtgärdsförslagen
grupperade i olika kategorier?
Verksamhetsutveckling och effektivisering: Struktur för redovisning av direktivet
har till del funnits inom ramen för arbetet med nämndernas styrkort. Ingen specifik
återredovisning har gjorts eller efterfrågats i nämndernas budgetar avseende
effektiviseringar.
Besparingsuppdrag 170 mnkr på tre år: Nämnderna har inte använt sig av en
gemensam struktur vid redovisning av sina förslag, vilket gör det svårt att bedöma
om nämnderna har gjort sina analyser utifrån liknande förutsättningar. Har
exempelvis de nämnder som inte har redovisat några möjligheter att ta in mer
intäkter analyserat detta?
Nämnd
BN

Besparingsuppdrag 170 mnkr på tre år
Delvis uppfyllt

BUN

Åtgärderna saknar gruppering, men handlar om produktivitetsförbättring
och intäktsökningar.
Delvis uppfyllt

GVN

Åtgärderna saknar gruppering, men handlar om produktivitetsförbättring
och utbudsminskning.
Delvis uppfyllt

KFN

Åtgärder faller under kategorin utbudsminskningar. Det framkommer
inte att åtgärder inom andra kategorier har övervägts och det saknas en
motivering till varför andra åtgärder eventuellt har avfärdats.
Delvis uppfyllt

MHN

Åtgärder faller under kategorin utbudsminskningar. Det framkommer
inte att åtgärder inom andra kategorier har övervägts och det saknas en
motivering till varför andra åtgärder eventuellt har avfärdats.
Delvis uppfyllt

SON

Åtgärderna saknar gruppering, men handlar om produktivitetsförbättring
och intäktsökningar.
Delvis uppfyllt

RS

Åtgärder faller under kategorin utbudsminskningar. Det framkommer
inte att åtgärder inom andra kategorier har övervägts och det saknas en
motivering till varför andra åtgärder eventuellt har avfärdats.
Uppfyllt

TN

Ja, åtgärder är grupperade i tre kategorier.
Uppfyllt
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Ja, åtgärder är grupperade i tre kategorier.
Sammanvägd bedömning av kontrollmål: Delvis uppfyllt

5.1.3.

Bedömning av kontrollmål 3

Har kalkyler tagits fram rörande de ekonomiska effekterna?
Verksamhetsutveckling och effektivisering: Arbetet har bedrivits inom ramen för
det ordinarie budgetarbetet. Några specifika kalkyler har som regel inte redovisats
inom ramen för nämndernas budgetförslag.
Besparingsuppdrag 170 mnkr på tre år: Se tabell nedan.
Nämnd
BN

Besparingsuppdrag 170 mnkr på tre år
Uppfyllt

BUN

BN och MHN har en gemensam kalkyl där det tydligt framgår hur
effektiviseringar har räknats fram.
Delvis uppfyllt

GVN

I internbudget 2017 finns en sammanställning över besparingsåtgärder
på 16 miljoner kronor. Det saknas kalkyler som tydliggör hur beloppen
har räknats fram. Vid intervju framkommer att man främst har utgått
från historiska ekonomiska data och senast prognostiserade utfall.
Uppfyllt

KFN

I internbudget 2017 framkommer besparingar på totalt 5 miljoner kronor
för 2017. Internbudgeten innehåller beräkningar gällande grundbeloppet
på gymnasiet och dess utbildningsutbud 2016/2017. Vid intervju
framkommer att man främst har utgått från historiska ekonomiska data
och senast prognostiserade utfall.
Uppfyllt

MHN

Internbudget 2017 innehåller besparingar på cirka 3,9 miljoner kronor
för 2017. Närapå hälften av besparingarna är en effekt av beslut som
fattades 2016. Beräkningsunderlaget är omfattande och en
konsekvensanalys har gjorts avseende flera besparingsåtgärder.
Uppfyllt

SON

BN och MHN har en gemensam kalkyl där det tydligt framgår hur
effektiviseringar har räknats fram.
Ej uppfyllt

RS

SON har upprättat en handlingsplan med effektiviseringar. Det
framkommer dock inte hur de olika effektiviseringarna har räknats fram.
Uppfyllt
RS har en tydlig kalkyl för effektivisering, kvalitetssänkning och
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TN

utbudsminskning avseende serviceförvaltningen.
Delvis uppfyllt
TN har inga nedtecknade kalkyler. Bedömningen har gjorts utifrån
historiska fakta. I de fall en verksamhet avvecklas helt har budgeterat
belopp för 2016 använts som underlag.

Sammanvägd bedömning av kontrollmål: Delvis uppfyllt

5.1.4.

Bedömning av kontrollmål 4

Har förslagen beretts inom nämnderna?
Verksamhetsutveckling och effektivisering: Arbetet har bedrivits inom ramen för
det ordinarie budgetarbetet. Nämnderna har beslutat om underlag för strategisk
plan och budget samt internbudget årligen, där eventuella effektiviseringsförslag
har arbetats in.
Besparingsuppdrag 170 mnkr på tre år: Nämnderna har berett sina förslag såväl
under våren som hösten 2016.
Nämnd
BN

Besparingsuppdrag 170 mnkr på tre år
Uppfyllt

BUN

Förslag har tagits fram av samhällsbyggnadsförvaltningen och därefter
presenterats för nämnden. BN fattade beslut i ärendet 2016-02-03 och
2016-10-05.
Uppfyllt

GVN

Förvaltningsledningen har tagit fram förslag i dialog med nämnden via
ordförande och inom ramen för arbetsutskotten. BUN fattade beslut i
ärendet 2016-02-17 och 2016-09-20.
Uppfyllt

KFN

Förvaltningsledningen har tagit fram förslag i dialog med nämnden via
ordförande och inom ramen för arbetsutskotten. GVN fattade beslut i
ärendet 2016-02-17 och 2016-09-23.
Uppfyllt

MHN

Inom kultur- och fritidsförvaltningen har en särskild arbetsgrupp tillsatts
för att ta fram åtgärdsförslag. Arbets-gruppen har även haft i uppdrag att
förankra åtgärderna inom förvaltningen. KFN fattade beslut i ärendet
2016-02-09 och 2016-09-20.
Uppfyllt

SON

Förslag har tagits fram av samhällsbyggnadsförvaltningen och därefter
presenterats för nämnden. MHN fattade beslut i ärendet 2016-02-09,
2016-10-04 och 2016-10-25.
Uppfyllt
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RS

Förslag har tagits fram av förvaltningen och därefter presenterats för
nämnden. SON fattade beslut i ärendet 2016-02-10.
Uppfyllt

TN

Förslag har tagits fram av ledningskontoret och serviceförvaltningen och
har därefter presenterats på regionstyrelsen i september. Redovisningen
har varit underlag för beslut om Strategisk plan och budget på RS 201610-27.
Uppfyllt
Inom teknikförvaltningen har en särskild arbetsgrupp tillsatts för att ta
fram åtgärdsförslag. TN fattades beslut i ärendet 2016-02-17.

Sammanvägd bedömning av kontrollmål: Uppfyllt

5.1.5.

Bedömning av kontrollmål 5

Har rapportering skett till regionstyrelse och regionfullmäktige?
Verksamhetsutveckling och effektivisering: Nämndernas underlag till Strategisk
plan och budget utgör underlag för regionstyrelsens förslag till Strategisk plan och
budget årligen i juni. Underlagen går med i ograverat skick till regionfullmäktige i
samband med beslut om Strategisk plan och budget. Även nämndernas
internbudgetar går till regionfullmäktige som information årligen i december.
Nämndernas styrkort har också redovisats i såväl regionstyrelse som
regionfullmäktige.
Besparingsuppdrag 170 mnkr på tre år: Nämndernas underlag har gått till
regionstyrelsen som underlag till Strategisk plan och budget för 2017-2019. En
återrapportering av hur nämnderna avsåg att fullgöra sina uppdrag under perioden
2017-2019 togs upp i regionstyrelsen och regionfullmäktige i oktober respektive
november 2016.
Sammanvägd bedömning av kontrollmål: Uppfyllt
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5.2.

Svar på revisionsfråga

Granskningen syftade till att besvara följande revisionsfråga:


Arbetar nämnder och styrelsen på ett ändamålsenligt sätt i syfte att
genomföra de direktiv och uppdrag som lämnats av fullmäktige rörande
effektivisering av verksamheten och ett minskat utbud i sina
verksamheter?

Efter genomförd granskning är vår bedömning att nämnder och styrelsen inte fullt
ut har arbetat på ett ändamålsenligt sätt avseende direktiv Verksamhetsutveckling
och effektivisering under perioden 2011-2016.
Vår bedömning är vidare att nämnderna och styrelsen i allt väsentligt har arbetat på
ett ändamålsenligt sätt avseende Besparingsuppdrag 170 mnkr under tre år under
2015 och 2016.
Den sammanfattande bedömningen baseras på iakttagelser och bedömningar av de
fem kontrollmålen.

5.3.

Rekommendationer

Mot bakgrund av noterade iakttagelser och genomförd granskning lämnar vi
följande rekommendationer:


Säkerställ en tydlig projektorganisation för det fortsatta effektiviseringsarbetet under åren 2017-2019.



Ge tydliga riktlinjer för uppföljning av de föreslagna besparingarna på
nämnderna redan tidigt under 2017.



Gör en förnyad analys av nämndernas treåriga effektiviseringsbeting inför
budget 2018. Säkerställ att de olika sparbetingen är rimliga satt i relation till
nämndernas budgetstorlek, standardkostnadsavvikelse och de årliga tillskott
som region Gotlands resursfördelningsmodell ger till nämnderna.



Säkerställ att samtliga nämnder som har taxor och avgifter har gjort en
genomlysning av dessa.



Säkerställ att samtliga nämnder har ett fokuserat arbete avseende att söka
tillgängliga externa intäkter i form av riktade statsbidrag, återsökningar av
ersättningar från Migrationsverket, EU-bidrag m.m.



Fortsätt det arbete som har inletts med att jämföra Region Gotland med
andra kommuner och landsting genom nyckeltalsanalyser.



Skapa förutsättningar för en nämndövergripande dialog kring exempelvis
utbud och lokalutnyttjande.
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Martin Halldén

Carin Hultgren

Projektledare

Uppdragsledare
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RAPPORT TILL KFN
Februari 2017

Ärende 13a

Utveckling av Kulturmötesplatsen Roma Kungsgård
Bakgrund och Syfte
Syftet med det pågående utvecklingsarbetet är att utveckla Roma Kungsgård med klosterruin till att
bli ett av Gotlands mest attraktiva besöksmål.
Statens fastighetsverk äger och förvaltar Roma kungsgård och kloster och sedan 1993. SFV har i ett
visionsprogram som presenterades 2014 aviserat ambitioner för att utveckla gården, men har, bland
annat pga omfattande neddragningar i sin budget, inga möjligheter att i dagsläget förverkliga dessa
planer.
Platsen är idag ett populärt utflyktsmål. Här finns hantverksbutiker, café och utställningar och varje
sommar erbjuds guidningar och ges professionella teaterföreställningar i klosterruinen. Denna
verksamhet har bedrivits i många år, med blandade framgångar, men på senare år utan någon
gemensam styrning. SFV har inte i uppdrag att bedriva verksamhet och uttrycker att gården behöver
en driftsorganisation i någon form.
Genom åren har olika försök till samarbetsformer prövats, med varierat resultat. Hösten 2011
bildades Roma Kungsgårds råd, på initiativ av Statens Fastighetsverk. I rådet ingår förutom SFV,
Region Gotland, Gotlands Museum, Länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet. Styrkan med rådet är
bredden i gruppen, från myndighetsutövande till den dagliga publika verksamheten. Redan under
2012 ledde samarbetet till en ny välbesökt utställning om platsens historia. Samverkan har sedan
fortsatt i ett flertal olika konstellationer.

Utvecklingsbehov
Platsen har en unik historia och ett stort utbud av olika aktiviteter. Men platsens identitet behöver
tydliggöras och verksamheterna behöver utvecklas och samordnas till ett gemensamt koncept och
varumärke. Det kulturhistoriska innehållet på platsen behöver förstärkas, verksamheter för barn och
unga måste skapas och närvaron av skapande verksamheter som levandegör platsen bör utökas.
”De gröna delarna” – trädgård, odling och park, behöver utvecklas och det bör skapas en bredare
samverkan med företagare och aktörer i angränsande område – Lövsta Grönt Centrum, Romatåget,
Stafva Gård m fl.
Ett omfattande projekt lett av Gotlandsmuseum med medverkan från Uppsala universitet arbetar f n
med att göra arkeologiska undersökningar av såväl den förmodade tingsplatsen som klosterområdet.
Tillkomsten av en kryssningskaj 2018 förstärker behovet av kvalitativa besöksmål utanför Visby stad
och detta slås fast i utredningen Hållbara Gotland (”Peter Larsson-rapporten” 2016) där Roma
kungsgård är en av ganska få konkreta platser som omnämns i förstudien ”Hållbara Gotland Besöksnäring och kultur” (Science Park 2016).
Inför säsongen 2015 bildades en arbetsgrupp (Region Gotland, Romateatern, turistbyrån, Gotlands
Museum, Visby stift och Inspiration Gotland) för att säkerställa bemanningen och samordningen av
informationsplatsen i byggnaden Stallet. 2016 utökades arbetsgruppen med en representant för den
nybildade näringslivsorganisationen Gotlands Förenade Besöksnäring (GFB).

Utöver de organisationer som leder utvecklingsarbetet i arbetsgruppen och gårdsrådet är ett stort
antal andra aktörer aktiva på Kungsgården idag. Det är Roma och Dalhems församlingar,
teatergruppen Unga Roma, en restauratör, företagen Roma Glasbruk och Milja textil och skinn, Roma
Hembygdsförening, Gotlandståget samt jordbrukets arrendator. Och härutöver ett antal
näringsidkare och utställare m fl under på sommaren. Samråd sker även med Roma Intresseförening
som representerar företag och befolkning i Roma samhälle.
Konkreta behov
En driftsorganisation behöver bildas. Det av SFV presenterade visionsprogrammet med
klosterträdgård, belysningsprogram, byggnation av orangeri, renovering av karpdammar, yttertak på
kyrkoruinen m.m. behöver komma till genomförande. Huvudbyggnadens idag två tomma två övre
plan behöver iordningsställas och nyttjas. Romateatern behöver mera ändamålsenliga lokaler.
Brygghuset behöver tillgängliggöras och utvecklas till en mötes- och evenemangsarena. Fler toaletter
behövs. Magasinet behöver överföras från jordbruksarrendet till verksamhetslokal.
Vidare behöver de besöksanledningar som redan finns på platsen synliggöras och samordas. En
gemensam kommunikationsplan och marknadsföringsstrategi behöver tas fram och
besöksanledningar under och utanför högsäsong behöver utvecklas, bl.a. etablering av Roma
kungsgård som en plats/nod för religiös- och kyrkoturism.
Planerad verksamhet 2017
Under 2017 bör en driftsorganisation bildas och en förstudie genomföras för att ge förutsättningar
för en självfinansierad och innehållsrik verksamhet. Finansiering av förstudien bör kunna ske med
1:1-medel/Hållbara besök, eventuellt kompletterat av medel från Länsstyrelsen (investeringar i
anläggningen) och Leader Gute (landsbygdsurveckling av Roma-området i ett större perspektiv) samt
egna medel enligt nedan. Huvudman för en sådan förstudie bör vara GFB med Gotlands Museum,
Romateatern och SFV som medsökande.
I väntan på tillkomsten av en sådan driftsorganisation har kulturavdelningen påtagit soíg rollen att
samordna de olika intressenterna och inbjudit till möten och samråd och aktivt medverkat i att få till
stånd en fungerade verksamhet under sommarsäsongerna 2015 och 2016 genom inrättande av ett
besökscenter. Inför sommarsäsongen 2017 kan denna verksamhet ytterligare utvecklas tack vare att
ett avtal avses tecknas mellan SFV och kulturavdelningen som ger verksamheterna hyresfri tillgång
till informationspunkten och Brygghuset samt en ersättning från SFV om 100.000 kr för
verksamhetens drifts och utveckling. Detta avtal avses överföras på en driftsorganisation när en
sådan har bildats.
Planerade åtaganden från de olika parterna inför sommarsäsongen 2017 ser ut som följer:
 Region Gotland/Kultur och Fritid ansvarar för anställning av sommarpersonal till info-centret
vilket finansieras av denna ersättning från SFV samt kompletterar bemanningen av infocentret med egen befintlig personal.
 Visby Stift går in med en insats om 75.000 kr för finansiering av infocentret och för egna
konserter och föreläsningar och guidade resor till öns kyrkor.
 Gotlands museum går in med guidningar av området samt tar ansvar för försäljningsobjekt
och utformning och drift av butiken i infocentret. Eventuellt även med kontanta medel.
 Romateatern går in med 50.000 kr för finansiering av infocentret.
 GFB tillför ovärderlig kompetens om besöksnäringen och kryssningsverksamhetens behov
och aktivt deltagande i planeringsarbetet och som huvudman i bidragsprocesser.

Region Gotlands roll i utvecklingen av Roma Kungsgård?
Region Gotland har genom åren satsat både projektmedel och investeringsmedel i Roma kungsgård.
Men p g a havererade projekt, problem med samarbeten mellan olika parter och även ett missnöje
med relationerna med Romateatern under tidigare år (före 2013) har inom Region Gotland funnits
vissa tveksamheter till ytterligare regionalt/kommunalt engagemang i platsen. Förvaltningens åsikt är
att det som varit bör vi lära av med sedan lägga åt sidan och att de investeringar som är gjorda på
platsen bör tas om hand, att platsen har en utvecklingspotential och kommer att kunna ha en stor
betydelse för besöksnäringen, inte minst vid tillkomsten av kryssningskajen.
Frågan handlar om vilken roll Region Gotland kan/inte kan spela i utvecklingsarbetet och huruvida vi i
en framtid kan tänka oss att lägga in någon form av ekonomiskt stöd till driften av de verksamheten
som ska bedrivas där, i likhet med hur vi ger sådant stöd till bl.a. Bergmancenter, Bungemuseet och
andra kulturmötesplatser. Ledningskontoret deklarerade i ett brev till SFV i april 2015 att ”Region
Gotland ställer sig positiv till en fortsatt diskussion huruvida regionen kan delta i projekten som
delfinansiär när det gäller den framtida driften…. Regionen är däremot inte beredd att ta på sig vare
sig ett förvaltningsansvar eller rollen som projektledare….”. Om detta ställningstagande fortfarande
skall vara giltigt och hur det ska tolkas behöver diskuteras och tydliggöras. Här behövs ett politiskt
ställningstagande.

Björn Ahlsén

Ärendenr KFN 2017/34

Kultur- och fritidsförvaltningen

1 (1)

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 6 mars 2017

Ärende 15

Kultur- och fritidsnämnden

Återrapportering av beslut fattade med delegation till kultur- och
fritidsnämnden 2017-03-21
Kultur- och fritidsförvaltningen återrapporterar följande delegerade beslut tagna under
2016/2017. Beslutsunderlag finns att tillgå på förvaltningens kansli.
Delegationsärenden:
Beslut om godkännande/avslag till ansökningar om registrering av ideell förening
Sökande/ Ärendenummer

Beslut

Beslutsfattare

Datum

Distriktsföreningen Vi Unga Gotland
KFN 2017/43

Godkänns

Marie Flemström

2017-01-27

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

Arrangemang/ Sökt
aktivitet

Beslut

Beslutsfattare

Datum

AH
KFN 2017/89

Mötesplats
”Gården”

Avslås

Björn Ahlsén

2017-02-27

DBF Gotland
KFN 2017/87

Festival med
blandade
aktiviteter
vecka 29
Interaktivt
kulturevent 1819 mars

Ansökan
beviljas stöd
med högst
10 000 kr
Ansökan
beviljas stöd
med 10 000 kr

Björn Ahlsén

2017-02-27

Björn Ahlsén

2017-02-20

Avslås

Björn Ahlsén

2017-01-30

I B-M
KFN 2017/70

Wisby Event UF
KFN 2017/39

LAN i Säves
matsal under
sportlov

Bidrag till
permanent
mötesplats
-

Medel till
resor,
boende,
ljud och
ljus
-

Genomförande av samverkansgrupp enligt regionens samverkansavtal
Ärende
Beslutsfattare

Datum

Samverkansgrupp, protokoll
Samverkansgrupp, protokoll
Samverkansgrupp, protokoll
Samverkansgrupp, protokoll

2016-05-30
2016-09-05
2016-11-28
2017-01-23

Marie Flemström
Maria Modig
Maria Modig
Marie Flemström
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