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Ärende 2
RAPPORT

Delårsrapport 1
Kultur- och fritidsnämnden
Datum 2017-04-19
Gäller Januari-mars 2017
Ärendenr KFN 2017/6

1. Sammanfattande kommentar om måluppfyllelsen
Den pågående utredningen och den förmodade nedläggningen av KFF/KFN har lett till
uppsägningar och oro som medfört att förvaltningen har allt svårare att upprätthålla kvalitet i verksamheten. Nämndsekreteraren har slutat på förvaltningen vilket medfört att ärendehantering, registrering och en stor del av politiska administrationen inte kan upprätthållas. En sista nämnd finns inplanerad den 13 juni och därefter kan inte förvaltningen längre
fungera fullt ut. Verksamheterna gentemot kund/brukare fungerar dock enligt plan och än
så länge väl.
Inom kulturavdelningen finns en positiv inställning till föreslagen organisationsförändring
och även om delar av personalen påverats negativt av uppsägningarna inom förvaltningen
pågår flera lovande utvecklingsprojekt. Samtidigt har inom fritidsavdelningen i stort sett all
utvecklingsverksamhet upphört och den kvarvarande personalen fokuserar på förvaltande
av verksamhet. Enhetschefen för anläggningar har sagt upp sig och slutat under perioden.
Tjänsten har inte tillsatts utan arbetsuppgifterna har fördelats på övriga medarbetare, där
avdelningens kvarvarande enhetschef med ansvar för baden nu har driftansvaret även för
anläggningar.
Inom biblioteksavdelningen har förändringar i enhetschefsledet inneburit förändrade ansvarsområden och arbetsuppgifter, vilket som i sin tur påverkar det ordinarie arbetet. Avdelningen följer den pågående serviceortsutredningen, vilken kan komma att beröra verksamheten. Ungdomsavdelningen har i samråd med Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens ledning lagt en bra grund för den förmodade övergången i ny förvaltningsorganisation.
2. Väsentliga/kritiska händelser
Allmänt hela förvaltningen
Den pågående utredningen och den förmodade nedläggningen av KFF/KFN har haft en
mycket negativ påverkan för förvaltningen. Sex personer, bl.a. en avdelningschef, en enhetschef och nämndsekreteraren har de senaste fyra månaderna sagt upp sig samtidigt som
två enhetschefer är långtidssjukskrivna, vilket har inneburit att förvaltningen har allt svårare
att upprätthålla kvalitet, fram för allt i administrationsledet och inom fritidsavdelningen.
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Ungdomsavdelningen
Ungdomsavdelningens enhetschefer har inlett dialog med ledningen för UAF inför den
förmodade överföringen av verksamhetsansvaret dit senare under året. Tack vare ett nyinrättat statsbidrag för sommarverksamhet för unga kan avdelningen utöka sin verksamhet
och planering för detta pågår intensivt.
Inom ungdomsavdelningen görs under våren en omfattande brukarundersökning gemensamt med sex andra kommuner inom det s k Nackanätverket.
Den pågående serviceortsutredningen diskuteras inom avdelningen, som konstaterar att
ungdomsgårdarnas geografiska belägenhet i stora stycken avgörs av var på ön det finns
högstadieskolor.
Avdelningen medverkar i flera externa samarbeten som syftar till att skapa goda uppväxtvillkor för unga gotlänningar inkl ensamkommande flyktingar, bl.a. i samverkansprojektet
Underbara Ungdomar.
Kulturavdelningen
Kulturavdelningen är engagerad i flera utvecklingsprojekt såsom skapandet av ett Kulturkluster i Visby innerstad, utveckling av filmklustret i Kustateljén i Fårösund, konceptualisering och kvalitetshöjning av Roma kungsgård, planering av ett högläsningsprojekt i samarbete med Almedalsbiblioteket, en organisationsöversyn och en verksamhetsutveckling
inom folkmusik- och teaterområdena.
Biblioteksavdelningen
Den pågående utredningen och den förmodade nedläggningen av KFF/KFN påverkar
förvaltningens arbete. Förvaltningen har allt svårare att upprätthålla kvalitet och färre gör
mer. Detta påverkar även biblioteksavdelningens arbete, där chefer fått andra arbetsuppgifter som i sin tur påverkar det ordinarie arbetet. Även den pågående serviceortsutredningen
diskuteras inom avdelningen.

Ärendenr KFN 2017/6

Datum 2017-04-19

Fritidsavdelningen
På grund av den organisationsförändring som utredningen om förvaltningen föreslår för
fritidsavdelningen har enhetschefen för anläggningar sagt upp sig och försvunnit under
perioden. Då besparingsuppdraget är att spara in på administration och personal har tjänsten inte tillsatts utan arbetsuppgifterna fördelats på övriga medarbetare. Avdelningens
kvarvarande enhetschef med ansvar för baden har sedan tagit över driftansvaret även för
anläggningar. Konsekvensen för brukarna blir att enheten för bad och anläggningar enbart
blir en driftenhet med förvaltande uppgifter där utvecklingsfrågor inte har något utrymme.
Ytterligare en konsekvens är det kompetenstapp i anläggnings- och föreningsfrågor denna
förändring har medfört. Den vardagliga verksamheten för brukarna i anläggningar och på
baden är inte påverkad av förvaltningens organisationsförändringar.
Fritidsavdelningen tillsammans med kulturavdelningen deltar i ett upphandlingsprojekt lett
av SKL kring ett nytt boknings & bidragssystem för 150 deltagande kommuner. Planerad
implementering år 2020. Då avtalet med det befintliga boknings- och bidragssystemet går
ut 2017 är det troligt att en upphandling behöver göras för ett nytt system redan inför 2018.
På baden har två medarbetare sagt upp sig den senaste månaden och det är svårt att rekrytera på grund av det låga löneläget. Inom avdelningen finns även en utbredd oro för vad
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som ska hända med verksamheten framöver samt för det ansvar som ligger på de som blir
kvar om att föra kunskapen om verksamheten vidare med kvalite.
3. Resultat i perioden, årsprognos
Med hänsyn till förvaltningens nuvarande situation är det svårt att göra en bedömning och
en klok prognos för 2017. Förvaltningen kommer definitivt att klara ett nollresultat, troligtvis ett överskott för 2017 på ca 1,3 milj beroende på politiska prioriteringar. Resultatet för
perioden visar ett positivt resultat på 1140 tkr, vilket dels beror på att personal slutat under
perioden inför den förmodade nedläggningen av förvaltningen samt att KFN har budgeterat en betydligt större buffert än tidigare år. Buffert för att bland annat kunna ta extra kostnader för bevattning samt oplanerade utgifter utifrån att Gotland är värd för NatWest Island Games.
Driftsbudget

Förvaltningsledn och KFN

Perioden:

jan -febr 2017 tkr

Justerat

Ackumulerad

utfall

budget

Hela året
Avvikelse

Årsbudget

tkr
Årsprognos

inkl TA

Beräknat
årsresultat

6 261

6 613

351

27 530

26 169

1 361

11 331

11 521

189

56 083

55 704

379

Bibliotek

7 095

7 324

230

29 297

29 297

0

Kulturavdelningen

6 322

6 498

177

12 312

12 312

0

Ungdomsavdelningen

4 054

4 247

193

16 988

17 392

-404

35 063

36 203

1 140

142 210

140 874

1 336

Fritidsavdelningen

Summa

4. Investeringar
Kultur- och fritidsnämnden beräknar att använda hela sitt anslag för investeringar under
2017.
Investeringsbudget 2017

Investeringspott KFN

Perioden:

Hela året

Perioden:

Årsbudget

Perioden:

inkl TA

tkr
Årsprognos

15

1 500

1 500

Speedwaybana

100

100

100

Summa investeringar

115

1 600

1 600

Ärendenr KFN 2017/6

Datum 2017-04-19

5. Analys av personalstatistik och personalkostnad
Vid en jämförelse mellan februari 2016 och 2017 har antalet anställda minskat med en person avseende tillsvidareanställda och på samtliga anställda med ca 3,5 årsarbetare, där framförallt antalet timanställd personal minskat.
Medelsysselsättningsgraden har dock ökat från 89,57% till 92,12% för tillsvidareanställda.
Kostnadsutvecklingen för lönerna har sänkts med ca 5% mot föregående år.
Sjuktalet ligger lite högre än regionens genomsnitt (7,18%), men dock lite lägre än samma
period förra året. Sjuktalet för 2017 ligger på 7,45% mot 7,78% för 2016.
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Det höga sjuktalet beror på att förvaltningen är liten och har långtidssjukskriven personal
samt att Gotland drabbades hårt av influensa under årets början.
Kultur- och fritidsförvaltningen

Ärendenr KFN 2017/6

Datum 2017-04-19

Maria Modig
Kultur- och förvaltningsdirektör
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Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Maria Modig

Datum 15 maj 2017

Ärende 4

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesordning KFN 2017
Förslag till beslut

Att kultur- och fritidsnämnden delegerar till arbetsutskottet att besluta om den
fortsatta sammanträdesordningen för kultur- och fritidsnämnden för 2017.
Bakgrund

Kultur- och fritidsförvaltningen står inför en eventuell omorganisation och ett troligt
beslut om nedläggning är att vänta. I avvaktan på beslut om organisationsförändring
både på tjänstepersone- och politikområdet behöver nämndstrukturen ses över.
Bedömning

Kultur- och fritidsförvaltningens bedömning är att för att kunna bedriva verksamhet
är detta en nödvändig åtgärd.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Maria Modig
förvaltningsdirektör

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

Kultur- och fritidsförvaltningen

Sammanträdesordning för KFN. Beslut 2016-11-22, KFN § 89

Tidsplanering och lokaler. Kultur- och fritidsnämndens sammanträden 2017
Deadline
handlingar

Ordförande
beredning
14.00-16.00

Kallelse
AU

Samverkan
08.30-09.30

AU
15.00-17.00

Kallelse
KFN

Förmöte KFN
08.00-09.00

1

9 jan

11 jan
Storfjaun

16 jan

23 jan
Storfjaun

30 jan

Rügen/
Bornholm

2

20 feb

22 feb
Storgraut

27 feb

6 mars
Storfjaun

13 mars

Rügen/
Bornholm

3

20 mars

22 mars
Storfjaun

27 mars

3 apr
Storfjaun

Tisdag 24 jan
Storfjaun
Tisdag 7 mars
Storfjaun
Tisdag 4 apr
Storfjaun

10 april

Rügen/
Öland

4

8 maj

10 maj
Storfjaun

15 maj

22 maj
Storfjaun

5 juni

Bornholm/
Rum 1306

5

14 aug

16 aug
-

21 aug

28 aug
-

11 sept

Dagö/
-

6

9 okt

11 okt
-

16 okt

23 okt
-

6 nov

Dagö/
-

7

13 nov

15 nov
-

20 nov

27 nov
-

Tisdag 23 maj
Öland
Tisdag 29 aug
Tisdag 24 okt
Tisdag 28 nov
-

4 dec

-

Möte

KFN
09.00-12.00

Pressmöte
efter KFN
14.00-15.00

Ekonomisk redovisning
till LK

Tisdag 7 feb
Rügen
Tisdag 21 mars
Rügen
Tisdag 18 apr
Rügen

Rügen

Årsredovisning
Kompletteringsbudget

Rügen

Månadsrapport, feb
Strategisk plan och budget

Rügen

Delårsrapport 1

Tisdag 13 juni
Bornholm
Tisdag 19 sept
Dagö
Tisdag 14 nov
Dagö
Tisdag 12 dec
-

Rügen

Månadsrapport, maj

-

Delårsrapport 2

-

Månadsrapport, sept
Internbudget, detaljbudget
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-

Ärendenr KFN 2016/136

Kultur- och fritidsförvaltningen
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Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 5 maj 2017

Ärende 5

Kultur- och fritidsnämnden

Representationsstöd, beslut om fördelning
Förslag till beslut



Kultur- och fritidsnämnden beslutar att representationsstödet,
intäkterna från namnsponsorn Ica Maxi arena, fördelas enligt
följande fördelning 2017:

2016
Endre IF
88 831 kr
Visby BBK Basket 74 805 kr
Visby Roma
79 481 kr
FC Gute
37 403 kr
P18 IK
23 377 kr
Visby IBK
56 104 kr
Summa:
360 001 kr

2017
74 500 kr
62 500 kr
65 500 kr
29 500 kr
20 500 kr
47 500 kr
300 000 kr

Bakgrund

KFN beslutade 31 mars 2015 att låta Gotlands Idrottsförbund ombesörja
försäljningen av namnrättigheterna till arenahallen. Intäkten användes till ett
representationsstöd som Inspiration Gotland beredde och föreslog lämplig
fördelning av, där sedan marknadsavtal tecknades med sökande föreningar.
Denna fördelning skedde för första gången enligt beslut i KFN 14 juni 2016.
Syftet med ett representationsstöd är att stärka varumärket Gotland utanför
regionens gränser genom marknadsföring och kommunikation.
Bedömning

På grund av nuvarande organisationsförändring har förvaltningen i dagsläget
inte möjlighet att genomföra ansökningsprocessen att bereda och fördela vare
sig enligt den fördelningsmodell som användes föregående år eller en reviderad
fördelningsmodell.
Förvaltningen föreslår att för 2017 uppdela representationsstödet, ungefärligt,
efter föregående års procentuella fördelning, justerat efter årets stöd på
300 000 kr. Föreningarnas motprestation ska vara i paritet med föregående års
marknadsavtal.
Arbetet med att ta fram en revidering av fördelningsmodellen skjuts på
framtiden.
Kultur- och fritidsförvaltningen
Maria Modig
kultur- och fritidsdirektör

Marie Flemström
fritidschef
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Ärendenr KFN 2016/266

Kultur- och fritidsförvaltningen
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Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Per Gjörloff

Datum 2 maj 2017

Ärende 7

Kultur- och fritidsnämnden

Bidragsbestämmelser, antagande av reviderad
författning
Förslag till beslut





Kultur- och fritidsnämnden beslutar anta reviderade regler och villkor
för kultur- och fritidsstöd i enlighet med bilagda förslag ”Bestämmelser
för stöd till kultur- och fritidsverksamhet på Gotland”.
Kultur- och fritidsnämnden lämnar det antagna förslaget till
Regionfullmäktige för att antas som del av författningssamlingen.

Bakgrund

Behov finns att harmonisera dokumentet ”Kultur- och fritidsstöd –
Bestämmelser för stöd till kultur- och fritidsverksamhet på Gotland” med
motsvarande innehåll i Region Gotlands officiella författningssamling då den
sistnämnda inte uppdaterats lika frekvent och därmed innehåller en hel del
diskrepanser. Dessa båda skrifter ska vara lika till innehåll och
författningssamlingen är den som gäller. Förvaltningen vill därför lägga fram
denna reviderade text till författning i sin helhet och att den antas som del av
Region Gotlands författningssamling.
I den föreslagna reviderade författningen ingår den av kultur- och
fritidsnämndens antagna förändringar av bestämmelser avseende olika
kulturstöd.
Med utgångspunkt i författningssamlingen kan sedan en mera kundanpassad
version tas fram som trycksak och för hemsidespublicering med en mer
tilltalande layout och med uppgifter om ansökningstider och
tillämpningsföreskrifter etc.
Fritidsavdelningen

Kulturavdelningen

Marie Flemström
Avdelningschef Fritid

Björn Ahlsén
Avdelningschef Kultur

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post registrator-kfn@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon 0498-26 90 00 vxl
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Författningssamling för Region Gotland
BESTÄMMELSER FÖR STÖD TILL KULTUR- OCH
FRITIDSVERKSAMHET
Antagna av kommunfullmäktige 1990-01-29. Ändringar 1995-11-27, 1997-11-24, 2000-0214, 2001-02-19, 2002-11-25, 2006-11-27 och 2015-06-15 § 194.
1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
1.1 Giltighet
Dessa bestämmelser gäller från 2017-06-19 och ersätter alla tidigare regler angående
föreningsstöd.
Eventuella undantag från dessa allmänna bestämmelser redovisas i förekommande fall
under respektive avsnitt.
Region Gotland beslutar om tillämpningen av dessa regler i enlighet med
regionfullmäktiges beslut.
1.2 Olika former av stöd
Stödens storlek är beroende av de ramanslag som beslutas i budget. Föreningarnas
ansökningshandlingar samt här givna bestämmelser skall utgöra grunden för hur stöden
fördelas.
Stöd kan ges i form av
1. subventionerad hyra av Region Gotlands anläggningar, lokaler och utrustning
2. kompetens, rådgivning och andra tjänster
3. kontantstöd.
1.3 Vem kan få stöd
Skattefinansierat stöd kan ges till allmännyttiga ideella föreningar, distriktsorganisationer
och stiftelser som bedriver kultur- eller fritidsverksamhet på Gotland och är registrerade i
Region Gotlands föreningsregister. Om ansökan avser ett avgränsat ideellt projekt eller
arrangemang som vänder sig till en offentlig publik eller en filmproduktion, kan stöd
prövas även för andra typer av organisationer.
Stöd kan också ges till enskilda personer för ideella ungdomsprojekt.
För att komma i fråga för stöd ska föreningen/organisationen:
 vara demokratisk såväl vad beträffar uppbyggnad som syfte
 ha öppet medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (undantag
distriktsorganisationer och stiftelser)
 följa antagna skriftliga stadgar
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ha stadgeenligt vald styrelse och valda revisorer; revisor ska vara myndig
inneha plusgiro- eller bankgirokonto alternativt bankkonto.

Stöd ges inte för tävlingsverksamhet där totalisatorspel, vadhållning eller liknande
förekommer. Stöd ges inte till föreningar med oreglerad skuld till Region Gotland.
Region Gotland medges rätt att i undantagsfall besluta om fördelning av stöd på annat sätt
än ovan angivet, t ex genom att teckna avtal med organisation.
1.4 Föreningsregister
Förening, som uppfyller kriterierna enligt ovanstående avsnitt, kan efter ansökan registreras
i Region Gotlands föreningsregister.
Föreningsregistret är en sökbar lista på internet över alla aktiva föreningar på Gotland. Ett
sätt att vara synlig och kontaktbar. Inga uppgifter publiceras i föreningsregistret på internet
om inte föreningen samtycker enligt personuppgiftslagen (PUL) eller motsvarande
lagstiftning.
Genom att bli registrerad förening, blir föreningen berättigad till att söka stöd och ta del av
stödet att boka hyressubventionerade lokaler från Region Gotland.
En registrerad förening ska årligen sända in sina årsmöteshandlingar (dvs.
verksamhetsberättelse, justerat årsmötesprotokoll, ekonomisk berättelse och
revisionsberättelse) till Region Gotland. Om föreningen inte årligen skickar in
årsmöteshandlingar avregistreras föreningen och mister möjligheten att söka stöd och
hyreslättnader.
1.5 Medlemskap
Med medlem avses den som betalat medlemsavgift för innevarande år och är upptagen i
organisationens medlemsmatrikel. För organisation som av principiella/ideologiska skäl
inte tar ut medlemsavgift, kan Region Gotland bevilja dispens.
I organisation som tillämpar familjeavgift räknas varje registrerad familjemedlem som
individuellt ansluten.
Medlemskap av tillfällig eller passiv karaktär (typ bingo, stödmedlem, lägerdeltagare,
besökare på arrangemang) godtas ej.
1.6 Ansökan, utbetalning
Ansökan görs på blankett eller via motsvarande e-tjänst, som finns på Region Gotlands
hemsida eller beställes av handläggare. Ansökan kan behöva kompletteras med kopior av
senaste årsmöteshandlingar (verksamhetsberättelse, justerat årsmötesprotokoll, ekonomisk
berättelse och revisionsberättelse).
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Om stöd söks för samma verksamhet hos andra instanser ska detta anges i ansökan.
Ansökan inkommen efter ansökningstidens utgång prövas före årsskiftet. Stöd kan då
eventuellt ges om outnyttjade budgeterade bidragsmedel kvarstår inom aktuellt
budgetansvar.
Alla stöd utbetalas som regel så snart handläggning utförts och beslut fattats. Inlämnad
ansökan utgör ingen garanti för att stöd beviljas. Vid stödbelopp större än fem basbelopp
kan utbetalningen periodiseras.
Av nämnden särskilt beslutade stöd kan utbetalas utan att mottagaren redovisar
årsmöteshandlingarna.
1.7 Övrigt
Organisation är skyldig att anmäla sådana förändringar i verksamheten, som kan påverka
förutsättningarna för erhållande av eller erhållet stöd.
Organisation ska kunna ställa handlingar till förfogande för granskning på sätt som Region
Gotland bestämmer.
Organisation ska ha en systematisk och kronologisk bokföring med koppling till
verifikationer. Redovisningsperiod är kalenderår. Handlingarna ska bevaras i minst 6 år.
Region Gotlands eventuella fordran på organisation regleras innan stöd utbetalas.
Om oriktiga uppgifter lämnas kan Region Gotland besluta att organisationen blir
återbetalningsskyldig och i särskilda fall avstängs från stöd.
Om styrelsen ej beviljas ansvarsfrihet ska stödet prövas av Region Gotland, som kan
besluta att organisationen blir helt eller delvis återbetalningsskyldig.
Överenskommelse mellan organisation och utomstående part om uppdrag att utföra
organisationens verksamhet ska vara godkänd av Region Gotland för att stöd ska kunna
ges.
Beslut fattade på demokratisk väg av riks- eller distriktsorganisation eller motsvarande är i
sig inte bindande för Region Gotland.
Stödtagare åtar sig att bereda berörd personal inom Region Gotland fritt tillträde till
anläggningar och arrangemang i syfte att granska verksamhet för vilken stöd beviljats.
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Region Gotlands stöd till kultur- och fritidsverksamheten ska fortlöpande utvärderas.
Stödtagarna ska ges möjlighet att framföra sina synpunkter i samband med utvärderingen.
2 REGLER FÖR GODKÄNDA SAMMANKOMSTER
2.1 Allmänt
För att godkännas som grund för aktivitetsstöd måste en sammankomst





ha minst tre godkända, fysiskt närvarande, deltagande medlemmar.
vara beslutad av styrelse eller motsvarande.
pågå minst 60 min inklusive ev omklädning.
vara ledarledd, ansvarig ledare måste vara minst 13 år gammal, ledare i godkänd
ålder får räknas som deltagare.

2.2 Närvarokort
Närvarokort finns att tillgå på Region Gotlands hemsida eller beställes för utskick från
förvaltningens handläggare. Närvarokort ska föras vid varje sammankomst. Ledaren ska
vara närvarande under hela sammankomsten. Ledaren intygar att uppgifterna är riktiga
genom att skriva under närvarokortet.
Tillämpningsregler för sammankomster finns på baksidan av närvarokortet.
Föreningar som är anslutna till Gotlands Idrottsförbund redovisar deltagare och
sammankomster via IdrottOnline klubb på internet och intygar riktigheten i lämnade
uppgifter genom inloggningsförfarandet. Felaktiga uppgifter kan beivras och föreningen
kan bli återbetalningsskyldig.
Uppgifterna i IdrottOnline klubb ägs av föreningarna. Föreningarna skall själva kunna ta
fram inrapporterade siffror/informationsmaterial vid begäran från KFF vid granskning.
2.3 Begränsningar
Stöd ges endast en gång per dag inom samma förening oavsett antal deltagare och
aktivitetens längd.
Föreningen måste ha minst 10 godkända sammankomster per år.
Stöd ges för högst 30 deltagare per sammankomst.
En naturlig grupp (dvs en grupp som inte är konstruerad, t ex ett lag, nybörjargrupp,
juniorgrupp) kan endast redovisas som en sammankomst,
oavsett om aktiviteten bedrivs i mindre grupper och med flera ledare.
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En ledare får inte, ur stödsynpunkt, vara ledare för flera grupper samtidigt.
2.4 Stöd ges inte:
 till aktivitet som anordnas av riksorganisation, distriktsorganisation eller lokalt
samarbetsorgan.
 för avgiftsbelagda kurser eller kommersiella arrangemang som danstillställningar,
bingo osv.
 för studiesammankomster i studieförbunds regi, vilka får stöd på annat sätt
 för sammankomst inom skoldagens ram.
 för sammankomst där regionanställd är gruppledare inom sin anställning.
 till styrelsemöten, revisionsträffar och/eller årsmöten.
Stöd ges i övrigt till alla former av aktiviteter som anordnas av det lokala organisationsledet
och som uppfyller gällande bestämmelser.
3 STÖD TILL UNGDOMSVERKSAMHET
3.1 Allmänt
Stödet ska stimulera till aktivitet för barn och ungdom och kan sökas av förening/ organisation som uppfyller kraven i Allmänna bestämmelser avsnitt 1.3.
3.2 Aktivitetsstöd
Aktivitetsstöd ges endast till föreningar med säte på Gotland. Förening som söker aktivitetsstöd ska ha minst 10 medlemmar i godkänd ålder, dvs. 7–20 år (födelseår räknas).
Stödet består av ett grundbelopp per sammankomst och ett tilläggsbelopp per deltagare.
Beträffande regler för godkänd sammankomst, se avsnitt 2.
3.3 Distriktsstöd
Distriktsstöd för bl. a. administration, samordning, nätverksbyggande och utbildning kan
sökas av distriktsorganisation med huvudsakligen ungdomsverksamhet och med minst två
underställda lokalföreningar, som får stöd av Region Gotland. Om en
förening/lokalavdelning är ansluten till två eller flera distriktsorganisationer kan den endast
söka stöd via den ena distriktsorganisationen.
Stödet baseras på antalet medlemmar i åldern 7–20 år i lokalföreningarna, dock räknas för
varje förening högst så många medlemmar som motsvarar antalet godkända
sammankomster i föreningen.
3.4 Resestöd
För åldersgruppen 12–20 år kan stöd beviljas för genomförda resor utanför Gotland,
relevanta för föreningens huvudsyfte.
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Minst 10 godkända sammankomster per år krävs för att få söka resestöd.
3.5 Startstöd
Startstöd kan sökas av nybildad förening, som huvudsakligen bedriver ungdomsverksamhet
och som uppfyller kraven i Allmänna bestämmelser.
Utbetalning sker när föreningen genomfört och redovisat minst 10 godkända
sammankomster. Ansökan om startstöd skall inkomma senast 1 år efter att Region Gotland
registrerat föreningen.
3.6 Pengar i påse
Allmänt
Pengar i Påse är en enkel och snabb form av stöd som kan sökas av unga 13-25 år.
Enskilda, föreningar eller grupper folkbokförda på Gotland. Projekt som söker stödet ska
vara initierade av ungdomar. Stödbeloppet är maximerat till 10 000 kr.
Riktlinjer
Region Gotland tar ungdomars kreativitet på allvar och vill med Pengar i Påse stödja
ungdomars egna initiativ och på detta sätt erbjuda ungdomar inflytande, lära unga att ta
ansvar, förbättra dialogen mellan unga och vuxna och ge unga människor en ökad social
kompetens.
Pengar i Påse är ett förenklat bidragssystem för tillfälliga projekt där ungdomar behöver
resurser för eget skapande och för projekt som riktar sig till andra ungdomar. Pengar i Påse
kännetecknas av:





att vi möter unga på deras egna villkor
ett tydligt ungdomsperspektiv – unga gör saker för unga
att varje ansökan behandlas individuellt och snabbt – från ansökan till beslut inom
14 dagar
att medarbetarna vid Fenix ungkulturhus står till ungdomarnas förfogande som
stöd vid utvecklingsprocessen från idé till projekt

Ansökan
Ansökan görs på en enkel blankett, som finns på ungdomsgårdar, skolor, Fenix
ungkulturhus och bibliotek eller via e-tjänst
Handläggning och beslut
Alla ansökningar handläggs av medarbetarna vid Fenix Ungkulturhus, som också finns med
som stöd och bollplank från idé till utvärdering.

6

Redovisning, och utvärdering
Projekt som fått stöd ska påbörjas inom en månad efter beslut. Genomfört projekt ska
dokumenteras och utvärderas av sökanden i samarbete med handläggarna på Fenix
ungkulturhus.

4 ARRANGEMANGSSTÖD STÖD TILL PROJEKT- OCH ARRANGEMANG - Fritid
4.1 Allmänt
Fritids- och idrottsarrangemang söks på samma blankett eller e-tjänst senast två månader
före arrangemangets start. Utvärdering och ekonomisk redovisning lämnas in senast två
månader efter genomfört eller efter överenskommelse med ansvarig handläggare.
4.2 Stöd till fritidsarrangemang
Stöd kan sökas för enskilda tidsbegränsade arrangemang som stärker Gotlands fritidsutbud
och Gotland som mötesplats. Stöd kan exempelvis ges till arrangemang som stärker
devisen Gotland – Idrottens ö, arrangerande av idrottstävling eller läger, resor till och från
stora idrottsevenemang (t ex Island Games), höst-, jul- och sportlovsarrangemang som
arrangeras av organisationer. Stöd ges inte för ideella arbetsinsatser eller egen personal om
ej särskilda skäl föreligger.
Arrangemangsstöd kan ges i form av kompetens/rådgivning, lokaler, utrustning,
vaktmästarservice m.m. eller kontantstöd.
Bland de kriterier som kan påverka stödets storlek är följande av särskild vikt:













redovisat behov av stöd för arrangemanget
arrangemangets omfattning
arrangemangets utvecklingspotential
i vilken mån arrangemanget är unikt och av hög kvalitet
nyskapande idéer
barn och ungdomar
landsbygdsarrangemang
arrangemang utanför högsäsong
samverkan mellan kultur och idrott
samverkan med andra organisationer och/eller näringslivet
arrangemang som främjar jämställdhet och mångfald
arrangemang som arbetar medvetet med miljöaspekten

För att stödja arrangörer med ambitionen att skapa återkommande arrangemang kan
avtalslösningar övervägas för en uppbyggnadstid av högst tre år.
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Arrangören ska i sin marknadsföring ange att Region Gotland har stöttat arrangemanget.
Söker arrangemanget hyresbefrielse av lokaler eller IP-mobila tjänster, skall
bokningsbekräftelse bifogas ansökan.
4.3 Ungdomsledarpriset
Detta pris delas årligen ut till en ideellt arbetande ledare som verkar inom föreningsdriven
ungdomsverksamhet på Gotland.
Priset kan inte delas på fler personer.
Sökanden ska:
•
•
•
•

ha nedlagt ett omfattande ideellt arbete som ungdomsledare
ha medverkat till att föreningen eller organisationen fått en effektivare och utökad
verksamhet sett i relation till dess möjligheter.
vara ett mycket gott föredöme.
ha mycket goda ledaregenskaper.

5 STÖD TILL FÖRENINGAR för PERSONER med FUNKTIONSVARIATIONER
samt PATIENTFÖRENINGAR
5.1 Allmänt
Förening/organisation med personer med funktionsvariationer, som uppfyller kraven i
Allmänna bestämmelser avsnitt 1.3, kan ansöka om stöd i form av aktivitetsstöd,
distriktsstöd och/eller resestöd.

5.2 Aktivitetsstöd
För att få ansöka om aktivitetsstöd krävs att föreningen har verksamhet på Gotland och
har minst 10 medlemmar.
Stödet består av ett grundbelopp per sammankomst och ett tilläggsbelopp per
deltagare. Som deltagare räknas endast person som innehar diagnosen för
funktionsvariationen ifråga.
Beträffande regler för godkänd sammankomst se avsnitt 2.
5.3 Distriktsstöd
Distriktsstöd för bl a administration, samordning, nätverksbyggande och utbildning kan
sökas av distriktsorganisation eller ensamförening med distriktsfunktion. Om en
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förening/lokalavdelning är ansluten till två eller flera distriktsorganisationer kan den endast
söka stöd via den ena distriktsorganisationen.
Stödet består av ett grundbelopp och ett tillägg grundat på antalet medlemmar i
lokalföreningarna eller i förekommande fall i ensamföreningen.
5.4 Resestöd
För medlemmar från 12 år och uppåt kan stöd sökas för genomförda resor utanför
Gotland, relevanta för föreningens huvudsyfte, om inte stöd ges enligt andra bestämmelser
(t ex LSS, färdtjänst). En medföljande får medräknas där föreningen så bedömer
nödvändigt. Minst 10 godkända sammankomster per år krävs för att få söka resestöd.
5.5 Övrigt
Region Gotland kan efter särskild ansökan bevilja särskilt stöd till förening för
funktionsvariationer. Beloppens storlek fastställs av aktuell nämnd.

6 STÖD TILL FÖRENINGSÄGDA ANLÄGGNINGAR
6.1 Allmänt
Stöd ges inte till vinstdrivande bolagsformer, om inte särskilda skäl föreligger beslutade av
Region Gotland. Utgångspunkten är att stödets storlek skall vara skäligt gentemot
föreningens samlade intäkter och kostnader. Utbudet av anläggningar och samlingslokaler
ska, utifrån av Region Gotland tilldelad ekonomisk ram, stå i rimlig proportion till
befolkningsutvecklingen och dess behov.
Stöd till organisationsdriven anläggning kan utgå för drift, underhåll och investering efter
prövning av Region Gotland.
6.2 Driftstöd
Organisation som driver egen anläggning kan erhålla stöd för följande driftkostnader:
Vatten och avlopp, sophämtning, el, värme, olja/bensin till maskiner, försäkring på
fastighet och fordon, städmaterial samt för mindre underhåll.
6.2.1 Fritidsanläggningar
Med anläggning avses platsen där föreningen bedriver sin huvudsakliga
verksamhet. Stöd kan endast utgå till fritidsanläggning där ungdomsverksamhet bedrivs och
där kommunen inte själv eller genom annan kan ställa likvärdig anläggning till förfogande.
Föreningen skall på anläggningen genomföra minst 25 stödberättigade
ungdomssammankomster per år.
Driftstöd ska, med vissa undantag, regleras i avtal mellan föreningen och Region Gotland.
Stödets storlek och övriga villkor baseras i huvudsak på de faktiska kostnader som
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föreningen har för drift av anläggningen men hänsyn tas också till särskilda förutsättningar
för föreningen eller anläggningen, nyttjandegrad och eventuella kommersiella
inslag/intressen. Stödet kan i efterhand minskas proportionellt med nyttjandegraden och
ekonomiskt redovisat behov.
För anläggningar av mindre omfattning kan stöd utgå i form av procentuell andel av
redovisad faktisk driftkostnad genom inkommen ansökan till Region Gotland. Stödets
storlek baseras på föreningens behov och utrymmet i den anslagna budgeten.
Anläggningen skall när den inte används av den egna organisationen så långt möjligt efter
särskild överenskommelse vara tillgänglig för andra organisationer, skolor etc. för enstaka
uthyrningar. Vid uthyrning av anläggning som har kommunalt stöd skall likvärdiga
kommunala taxor eftersträvas för bidragsberättigade föreningar.
Organisation skall årligen redovisa omfattning av anläggningens nyttjande och ekonomisk
redovisning. Ränte- och amorteringskostnader för organisationens lån på anläggningen
stöds inte om inte särskilda skäl föreligger och är beslutade av KFN.
6.2.2 Motionsstugor
Stöd för driftkostnader utgår till fyra motionsstugor, (Garde-, Kinner-, Svaide- stugor och
VOKstugan) under förutsättning att anläggningen är öppen för allmänheten. Med
motionsstuga menas en anläggning med omklädningsrum, dusch, wc och diverse
motionsspår.
Utbetalning sker mot årlig redovisning av ekonomi och övriga årsmöteshandlingar.
Fördelning av budgeterat anslag sker enligt följande:
50 % Grundstöd
20 % Elljusspår
10 % Motionsspår
10% Spårmaskin
6.2.3 Samlingslokaler
Med allmän föreningsdriven samlingslokal avses i dessa bestämmelser en lokal som hålls
öppen och tillgänglig för föreningslivets möten, studieverksamhet, kulturell verksamhet,
förströelse, fritidssysselsättning eller liknande. Fastigheten bör innehas med äganderätt. I
bedömningen om samlingslokalens rätt till stöd tas det hänsyn till utbudet i närområdet och
allmänhetens tillgänglighet som beslutas av Region Gotland.
Stöd utgår i två delar, ett grundstöd och ett uthyrningsbaserat stöd. Uthyrningsstödet har
två stödnivåer. För studiecirklar och ungdomsverksamhet ges ett högre belopp.
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För att stöd skall utgå skall lokalen ha varit uthyrd till extern hyresgäst vid minst 12 tillfällen
utöver den egna verksamheten det senaste året och att sökande lämnar in ekonomisk
redovisning och övriga årsmöteshandlingar.
Stöd utgår inte för uthyrning till fasta hyresgäster eller turistlogi. Samtliga uthyrningar skall
kunna verifieras.
Organisationen kan riskera att mista sitt stöd från Region Gotland om den upplåtit sin lokal
till sådan ungdomsverksamhet eller arrangemang som inte är drogfritt.
6.3 Investeringsstöd
Investeringsstöd kan ges till idrottsanläggningar, motionsstugor och samlingslokaler. En
investering får inte delas upp på flera ansökningar.
Till ansökan ska bifogas kostnadsberäkningar och ritningar utförda av branschkunnig
person. Kultur- och fritidsnämnden gör en teknisk och ekonomisk granskning av ansökan
samt bedömer beräknad investeringskostnad i förhållande till nyttjandet av anläggningen,
anläggningens målgrupp etc.
Investeringsstöd utan koppling till statligt stöd kan uppgå till 70 % av beräknad
totalkostnad, dock med högsta belopp 200 000 kr om inte särskilda skäl föreligger och är
beslutade av KFN. Ränte- och amorteringskostnader för organisationens lån stöds inte om
inte särskilda skäl föreligger och är beslutade av KFN.
För investering påbörjad före beslut om regionalt eller statligt stöd utgår inte stöd. Vid
oförutsedda händelser kan undantag ges, under förutsättning att omgående kontakt tas med
Kultur- och fritidsförvaltningen.
Utbetalning av stöd sker mot kostnadsredovisning av investeringarna. Även en tydlig,
transparent redovisning av organisationens totala ekonomi och övriga årsmöteshandlingar
skall årligen sändas till KFF.

7 STÖD FÖR LOKALER OCH UTRUSTNING/BOKNING AV
SUBVENTIONERADE LOKALER OCH UTRUSTNING
7.1 Allmänt
Aktuell förvaltning handhar regionens lokaler utanför skoltid, för uthyrning främst till
ideella föreningar registrerade i Region Gotland föreningsregister. Efter fördelningen av
tider till de som söker för planerad verksamhet är gjord kan strötider och obokade tider kan
sökas löpande av såväl allmänhet som föreningar.
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För ideella, registrerade föreningar är hyran subventionerad både för lokaler och utrustning
i den mobila anläggningen/IP-skogen. Det är det största stödet från Region Gotland till det
ideella föreningslivet.
Privata personer och organisationer kan boka strötider till Region Gotland fastställda
priser. Lokaler som bokas för grupplogi och kommersiella arrangemang subventioneras
inte.
Fördelningsprincipen är framtagen av Kultur– och fritidsnämnden (KFN) 2010-04-13.
Lokalerna skall fördelas efter Regionens styrdokument som t. ex. styrkorten och det
fritidspolitiska programmet. KFF gör årligen en sammanställning av aktuella styrdokument.
7.2 Idrottshallar och fotbollsplaner
Ideella föreningar, registrerade i föreningsregistret kan ansöka om bokning för schemalagd
verksamhet och matcharrangemang på idrottshallar och fotbollsplaner. Samråd och
fördelningsmöten hålls med specialdistriktsförbunden. Strötider, obokade tider kan sökas
löpande efter fördelningen.

7.3 Konstgräs och grusplaner
Ideella, registrerade föreningar i föreningsregistret kan ansöka om bokning för schemalagd
verksamhet och matcharrangemang på regionägda konstgräsplaner och grusplaner.
Strötider, obokade tider kan sökas löpande efter fördelningen.
Samråd och fördelningsmöten hålls under våren med specialdistriktsförbunden.

7.4 IP-Skogen, mobil idrottsanläggning
Skid- och orienteringsföreningar har tillgång till delar av en mobil anläggning kallad IPskogen.
Prioriterad ordning för fördelning av bokning av IP-skogen är:
1. Orienteringssporten
2. Skidsporten
3. Övriga.
När fördelning av bokningar är gjord kan ideella föreningar, registrerade i
föreningsregistret, boka varor och tjänster från IP-skogen och den mobila anläggningen.
Exempel på IP-skogen och mobila anläggningen är: högtalaranläggning, startklockor,
toalettvagnar, kanslivagn, flaggstänger, läktare, stolar och bord..
7.5 Ishallar
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Det finns tre ishallar på Gotland. Hallen i Slite är helt föreningsägd, hallen i Hemse ägs av
Region Gotland men drivs av förening. Den tredje hallen i Visby ägs och drivs av Region
Gotland. Ansökan om tider för samtliga ishallar ställes till Bokningen på aktuell förvaltning
inom Region Gotland.
7.6 Logi för arrangemang och läger
För arrangemang, lägerverksamhet och tävlingar i kommersiellt syfte kan lokaler bokas för
nästkommande år. Vissa skollokaler kan sommartid disponeras för grupplogi. Tillgång till
kök finns inte på anläggningarna, ej heller tillgång till madrass, kudde och täcke.
Fritidsavdelningen hyr ut alltifrån lokaler till marknadsbodar, bord, stolar, flaggstänger med
mera.
Arrangemang med inträde eller grupplogi under Almedalsveckan ges inte subventionerad
hyra.
Hyresbefrielse och kontantstöd för arrangemang av ideell, registrerad förening kan sökas.
Se kapitel 4, sidan 11, om arrangemangsstöd.
7.7 Samlingslokaler och ungdomsgårdar
En del samlingslokaler kan bokas genom Region Gotland, exempelvis Skyttehallen
sommartid, Sliteteatern och vissa skolmatsalar och aulor.
För samlingslokaler görs förfrågan löpande hos bokningen.
Ungdomsgårdarnas lokaler kan bokas i samråd med personal på respektive ungdomsgård.

8 STÖD TILL KULTURVERKSAMHET
8.1 Allmänt
Kultur- och fritidsnämnden värnar det demokratiska samhället och tillgången till konst och
kultur på Gotland genom att utge ekonomiskt stöd till organisationer som arbetar i dessa
syften.
Vägledande för alla bidragsformer är Kultur- och fritidsnämndens övergripande mål och
mål angivna i Kulturplanen, vilka återfinns på Region Gotlands hemsida
8.2 Verksamhetsstöd
Verksamhetsstöd kan sökas av bidragsberättigade kulturorganisationers till den ordinarie
verksamhet som organisationen planerar för nästkommande kalenderår. Stödet utgår för att
bidra till att täcka organisationens löpande kostnader för sin verksamhet, t.ex. lokalhyror,
personal, medlemsvård och föreningsaktiviteter. Verksamhetsstöd utgår dock ej till
investeringar och fastighetsrelaterade kostnader Med bidragsberättigad kulturorganisation
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avses föreningen (eller sammanslutning i andra organisationsformer) som är verksamma på
Gotland inom något eller några av kulturområdena inom kulturarvet eller konsterna (teater,
musik, dans, litteratur, bild och form) eller bedriver en gränsöverskridande och nyskapande
verksamhet och som uppfyller följande villkor:
Organisationen skall
• bedriva en regelbunden och kontinuerlig verksamhet
• vara verksam inom ett eller flera definierade kulturområden
• vara demokratisk såväl vad beträffar uppbyggnad som syfte
• ha öppet medlemskap i enlighet med föreningens stadgar
(undantag distriktsorganisationer och stiftelser)
• följa antagna skriftliga stadgar
• ha stadgeenligt vald styrelse och valda revisorer
• inneha bankkonto (motsvarande) och organisationsnummer
• efter ansökan bli godkänd som bidragsberättigad av Region Gotland
Kulturorganisationer kan vara:






arrangerande – organisationer som arrangerar publika konserter, utställningar,
filmvisningar, teater etc.
kulturminnesvårdande – hembygds- och andra föreningar som arbetar med det
gotländska kulturarvet.
Utövande – körer, ensembler, konstföreningar, dansgrupper m fl.
samordnande – distriktsorganisationer.
övriga.

8.3 Stöd till offentliga kulturarrangemang – arrangemangsstöd Med ett
kulturarrangemang avses en tidsbegränsad aktivitet i form av föreställningar, utställningar,
konserter, seminarier e dyl. företrädesvis inom konstarternas (scenkonst, bildkonst,
litteratur, bild1) eller kulturarvets område och som presenteras för en publik. Samtidigt
välkomnas även gränsöverskridande och nyskapande arrangemang och arrangemang med
publik delaktighet. Arrangemanget i fråga skall vara offentligt och erbjudas och
marknadsföras mot allmänheten, och kan således inte beviljas för interna
föreningsaktiviteter.
För stöd till produktion eller visning av film hänvisas till de stödformer som utges av Film
på Gotland.
Arrangemangsstöd kan sökas av såväl organisationer som enskilda personer, företag eller
grupper. Kulturorganisationer som erhåller verksamhetsstöd och genomför
kulturarrangemang utöver den basverksamhet för vilken man ansökt och beviljats
verksamhetsstöd, kan för dessa även söka arrangemangsstöd. Arrangerade
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kulturorganisationer som erhåller verksamhetsstöd för sina arrangemang kan dock inte
dessutom söka arrangemangsstöd.
Ansökan inlämnas löpande under året och i god tid innan arrangemanget avses
genomföras. Ansökan inkommen i efterskott behandlas ej.
Stödet kan ges i form av kontantstöd, men även i form av rådgivning, lokaler, utrustning,
vaktmästarservice m.m. Stödet ges inte för redan uppkomna kostnader.
Ansökan och beslut
Ansökan skall göras på härför avsedd blankett, som återfinns och kan laddas ned från
Region Gotlands hemsida. I ansökan skall redovisas:





målgrupp, tid och plats för arrangemanget
medverkande i arrangemanget
hur arrangemanget avses marknadsföras
en budget som visar behov av stöd för arrangemanget. Kontantstöd utges icke till
arrangemang som kan förväntas bära sina egna kostnader.

Region Gotlands kulturchef beslutar på delegation om beviljande av bidragsbelopp upp till
50 000 kr. Beslut om högre bidragsbelopp skall föreläggas Regionsstyrelsen för beslut.
Villkor
• Utbetalning av beviljat kontantstöd sker så snart beslut är fattat.
• Region Gotland skall erbjudas två fribiljetter till arrangemanget.
• Att arrangemanget erhåller stöd från Region Gotland skall tydligt framgå i all
marknadsföring
• Bidragsmottagaren skall efter genomfört arrangemang inkomma med en skriftlig
redovisning innehållande utvärdering och redovisning av ekonomiskt utfall.
• Om arrangemanget ej genomförs skall återbetalning av bidraget ske. Om arrangemanget
genomförs vid annan tid eller med förändrat innehåll mot vad som angivits vid ansökan
skall ansvarig enhet på Region Gotland underrättas därom för samråd om eventuella
konsekvenser.
Kriterier
• I bedömningen av ansökningar eftersträvar Region Gotland en god geografisk och
innehållsmässig spridning. Övriga kriterier och bedömningsgrunder är
• Hur arrangemanget överensstämmer med Region Gotlands mål
• Arrangörsmässig och konstnärlig kvalitet
• Arrangemangets lokala förankring
• Arrangemangets aktualitet
• Arrangemangets ekonomi och behovet av ekonomiskt stöd
• Arrangemangets kvaliteter i avseende på mångfald, jämställdhet och tillgänglighet
• Hur arrangemanget avses offentliggöras
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• Erfarenheter från sökandens tidigare arrangemang
8.4 Stöd till Filmprojekt
Film på Gotland är ett av Sveriges 19 regionala filmcentrum och länsinstitution för filmen
på Gotland. Film på Gotland drivs av Region Gotland med stöd från Kulturrådet.
I Film på Gotlands uppdrag ingår att:
1. främja utveckling av och samordning mellan regionens filmaktörer.
2. ge goda förutsättningar för barn och unga att bli väl förtrogna med att se, uppleva
och uttrycka sig med rörlig bild, i skola såväl som på fritid.
3. stödja talangutveckling och produktion av kort- och dokumentärfilm/manus för
långfilm
4. verka för visning och spridning av värdefull film.
5. stärka Gotlands biografer som kulturmötesplatser.
6. Verka för att filmen på Gotland är angelägen för alla oavsett funktionsvariation,
ålder, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, kön, könsöverskridande identitet/uttryck
eller sexuell läggning.
Film på Gotland kan ge arbetsstipendier, kontantstöd, samfinansiera och ge resursstöd till
filmare som producerar kort-, novell- dokumentärfilm och långfilmsmanus.
Arbetsstipendier kan beviljas med max 10 000 kr. Resursstöd ges i form av
manusutveckling, projekthandledning och med inspelnings- och redigeringsteknik. Stöd
kan också ges i form av vistelse i logerna i Kustateljén under produktion om behovet finns.
Kontantstödet vänder sig till filmare som genomgått filmutbildning eller har tidigare
dokumenterad erfarenhet av filmproduktion.
Filmkonsulenten tar generellt ställning till fyra kriterier: Bra filmidé, genomförbarhet (dvs,
det måste vara ett filmprojekt eller del av ett produktionsmoment som realistiskt går att
genomföra) och gotländsk förankring. För att vara berättigad till att söka stöd från Film på
Gotland krävs att en ansökan lämnas in samt att något av dessa kriterier uppfylls:
- Filmaren, manusförfattaren eller producenten är skriven på Gotland
- Filmen produceras helt eller delvis på Gotland
- Filmen har en tematisk anknytning till Gotland
Fullständiga riktlinjer återfinns i de ansökningshandlingarna du finner på Film på Gotlands
hemsida.
Ansökan ställs till filmkonsulenten och tas ej emot via mail. Handläggningstiden är ca 4
veckor.
Ansökan inlämnas löpande under året.
Utbetalning av kontantstöd sker i överenskommelse med handläggare efter beslut.
Redovisning innehållande utvärdering och ekonomiskt utfall lämnats till KFF.
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Vid nya projekt/arrangemang kan undantagsvis en del av stödet utbetalas innan
genomförandet.
8.5 Tryckningsstöd
Tryckningsstödet ska främja utgivning av lokal litteratur och är ett redskap inom det
regionala konstområdet bibliotek, litteratur och läsfrämjande vars ansvar ligger på Gotlands
länsbibliotek.
Stödet ges endast till tryckning av litteratur som i huvudsak handlar om Gotland eller vars
innehåll har tydlig anknytning till Gotland. För musikproduktion, film eller annan
medieproduktion hänvisas till andra stöd och instanser.
Bedömning av varje ansökan görs utöver kravet på gotlandsanknytning efter kriterier som
litterär och dokumentär kvalitet. Det tas även hänsyn till verkets allmänintresse och ämnesoch målgruppsspridning.
Stöd ges inte till akademiska avhandlingar eller till återutgivning av tidigare verk.
Undantaget gäller också tidskrifter (årsböcker kan dock få stöd). Det ges inte heller till
översättning av publikation som tidigare har fått stöd för originalutgivning.
Ansökan görs av verkets författare eller upphovsperson, inte av förlag eller utgivare.
Ansökan görs på blanketten ”tryckningsstöd” som finns för utskrift på hemsidan. Provsida
eller innehållsförteckning ska bifogas ansökan.
Bedömning av ansökningar görs av gotlandicabibliotekarien i samråd med
länsbibliotekarien. Besluten delges aktuell nämnd inom Region Gotland. Ansökan kan
inlämnas löpande under året. Beslut tas två gånger årligen. Besked ges efter dessa datum.
Beviljat stöd utbetalas först då publikationen är klar och ett exemplar har inlämnats till
Almedalsbiblioteket. Ett krav är att det anges med text, och om det är tekniskt möjligt även
logotyp, i publikationen att stöd erhållits från Region Gotland.
8.6 Kulturpris
Region Gotland utser årligen en kulturpristagare som för Gotland utfört en bestående
kulturgärning i detta begrepps vidaste bemärkelse. Allmänheten kan skriftligen inlämna
förslag på pristagare.
REGLER FÖR REGION GOTLANDS KULTURPRIS
1. Region Gotlands kulturpris utdelas varje år till person/-er och/eller förening som för
Gotland utfört bestående kulturgärning i detta begrepps vidaste bemärkelse.
2. Kulturpristagare utses av Region Gotland på förslag av enskilda eller organisationer eller
politiska ledamöter.
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3. Föreslagen kandidat bör, men behöver ej vara bosatt eller verksam på Gotland. Som
kandidat bör inte ifrågakomma tjänsteman, om avsikten är att belöna vederbörande för i
yrkesutövning utförd kulturinsats.
Sista dag för inlämnande av förslag meddelas genom annonsering.
8.7 Westfalen resestipendium
Gotland har ett utbyte av konstnärsstipendiater med Westfalen sedan 1975.Ett
resestipendium ges till den konstnär som åker från Gotland och ett stipendium för
uppehälle ges till stipendiaten från Westfalen som besöker Gotland. Stipendiaterna får
möjlighet att bo och arbeta på respektive plats under en månad, vanligen september, samt
att få kollegiala kontakter, ställa ut egna verk med mera.
Alla på Gotland yrkesverksamma konstnärer kan ansöka om stipendiet.
8.8 Kulturarbetsstipendium
Kultur– och fritidsnämnden fördelar kulturarbetsstipendier till enskilda personer eller
grupper (ej föreningar). Står du i begrepp att gå en konstnärlig utbildning eller är du på väg
att etablera dig inom det konstärliga området? Då kan du söka kulturarbetsstipendium för
att genomföra ett nyskapande kulturprojekt här på ön.
Stipendiesumman kan fördelas på en eller flera mottagare. Du som söker är folkbokförd på
Gotland och är mellan 18-30 år.

9 STÖD TILL PENSIONÄRSFÖRENINGAR
9.1 Allmänt
Pensionärsförening/-organisation, som är ansluten till riksorganisation för pensionärer och
som uppfyller kraven i Allmänna bestämmelser avsnitt 1.3, kan ansöka om stöd i form av
aktivitetsstöd och/eller distriktsstöd.
9.2 Aktivitetsstöd
För att få ansöka om aktivitetsstöd krävs att föreningen har säte på Gotland och har minst
10 medlemmar som uppfyller Försäkringskassans pensionsregler.
Stödet består av ett grundbelopp per sammankomst och ett tilläggsbelopp per deltagare.
Beträffande regler för godkänd sammankomst se avsnitt 2.

9.3 Distriktsstöd
Distriktsstöd för bl a administration, samordning, nätverksbyggande och utbildning kan
sökas av distriktsorganisation eller ensamförening med distriktsfunktion. Om en
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förening/lokalavdelning är ansluten till två eller flera distriktsorganisationer kan den endast
söka stöd via den ena distriktsorganisationen.
Stödet baseras på antalet medlemmar, som uppfyller Försäkringskassans pensionsregler, i
lokalföreningarna; dock räknas för varje förening högst så många medlemmar som
motsvarar antalet godkända sammankomster i föreningen.

10 STÖD TILL POLITISKA UNGDOMSFÖRENINGAR
10.1 .1 Allmänt
Politiska ungdomsorganisationer kan få stöd i form av grundstöd och/eller projektstöd om
de tillhör en politisk distriktsungdomsorganisation och är registrerad hos Region Gotland
och om moderpartiet är representerat i regionfullmäktige.
10.1.2 Anslag
Ungdomsorganisationerna får dela på 10 % motsvarande de pengar som moderpartierna
får av kommunen av det totala anslaget för partistöd. För ungdomsorganisationernas del,
fördelas sedan 50 % som grundstöd och 50% som projektstöd.
10.1.3 Att skicka in
För att er ungdomsorganisation skall ha möjlighet att ta del av stöden så måste ansökan
lämnas in senast den 30 april. Med ansökan skicka även in





kopia på senaste verksamhetsberättelsen där uppgift om medlemsantal framgår.
justerat protokoll från distriktsorganisationens senaste årsmöte där det framgår. att
styrelsen beviljats ansvarsfrihet.
ekonomiskberättelse och revisionsberättelse.
utvärdering och redovisning av föregående års beviljade projektstöd.

10.1.4 Beslut
Beslut om hur stödet fördelas fattas av en beslutsgrupp utsedd av regionstyrelsen. Den
består för i de allra flesta fall av ett regionråd och ett oppositionsråd.
10.2 Grundstöd
10.2.1 Ansökan och utbetalning
Ingen ansökan behövs. Ungdomsorganisationen måste vara aktiv och visa det utbetalning
genom att skicka in föreningshandlingarna.
10.2.2 Anslag
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Av grundstödet fördelas 25 % som fast belopp och 75 % fördelas i förhållande till det antal
mandat moderpartiet har i regionfullmäktige.
10.2.3 Ändamål
Grundstödet är bland annat avsett till föreningens löpande verksamhetskostnader som
lokal-, administrations- och personalkostnader och intern medlemsverksamhet.
10.3 Projektstöd
10.3.1 Ansökan och utbetalning
Projektstödet kan sökas när som helst på året. Ansökningsblanketten finns att hämta på
Region Gotlands hemsida och/ eller via e-tjänst.
10.3.2 Ändamål
Stödet fördelas efter ansökan och följande grunder värderas vid bedömning:






organisationen skall verka för eller bedriva utåtriktad, opinionsbildande verksamhet
där såväl medlemmar som allmänhet engageras i samhällsfrågor.
verksamhet som tydliggör vikten av lika könsfördelning och integration.
verksamhet där yngre åldersgrupper nås.
verksamhet som värnar demokratin.
alkohol– och drogfri verksamhet som också värnar om en tobaksfri miljö.

10.3.3 Uppföljning
Uppföljning och resultat skickas till Region Gotland senast sex veckor efter genomfört
projekt. En jämförelse av budgeten från ansökan skall bifogas. Projekt som ännu ska
genomföras efter november beskrives i uppföljningen och redovisas vid nästa ansökan av
projektstöd. I de projekt där stöd inte förbrukats eller genomförts, minskas kommande års
grundstöd med samma belopp.

11. STÖD TILL STUDIEFÖRBUND
11.1 Allmänna bestämmelser
Stödets huvudsakliga syfte är att stödja och stimulera studieförbundens
folkbildningsverksamhet på Gotland. Villkor för stöd är att verksamheten är öppen för alla.
Dessa bestämmelser gäller för årligen genomförd verksamhet:
•

Bidrag kan utgå till sådana verksamma organisationer som är berättigade till bidrag
från Folkbildningsrådet för sin lokala verksamhet på Gotland. Den organisation
som är huvudman på Gotland söker bidraget.
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•

•

•

Organisationen skall årligen till nämnden insända kopia på verksamhetsberättelse,
resultat- och balansräkning, revisionsberättelse samt justerat protokoll från
genomfört årsmöte och organisationen skall vid behov kunna ta fram
statistikmaterial.
Organisationen är skyldig att anmäla sådana väsentliga förändringar i organisationen
eller i verksamheten som kan påverka förutsättningarna för erhållande av bidrag.
Om oriktiga uppgifter lämnas i ansökan om bidrag kan nämnden besluta att
organisationen blir återbetalningsskyldig och/eller avstängas från bidrag under en
viss tid.
Dessa bestämmelser ersätter tidigare regler och bestämmelser.

11.2 Folkbildningsstöd
Stödet kan sökas av studieförbund anslutna till Svenska folkbildningsrådet. Det regionala
bidraget följer samma regler och riktlinjer som det statliga stödet enligt Förordning
(2015:218) om statsbidrag till folkbildningen, vilket innebär att syftena med stödet vara att:
•
•
•
•

stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin
livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen
bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i
samhället
bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet

Bidraget skall fördelas enligt följande kriterier:
•
•
•
•
•

Verksamhetsbidrag för studiecirklar 62%
Verksamhetsbidrag för kulturprogram 15%
Verksamhetsbidrag för annan folkbildningsverksamhet 5%
Organisationsbidrag 10%
Tillgänglighetsbidrag 8%

Gränsen för att erhålla såväl statligt som kommunalt stöd är att förbundet kan redovisa
minimum 2000 studietimmar/år.
11.3 Ansökan och beslut
Fördelning sker i enligt med respektive förbunds inrapporterade aktiviteter vilka publiceras
i Statistiska Centralbyråns officiella statistik. Varje förbund skall i början av varje år
rekvirera bidraget. Utbetalning sker därefter så snart som möjligt, efter att alla förbund har
inkommit med rekvisition.

12 STÖD TILL SOCIALA FÖRENINGAR
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12.1 Allmänt
Sociala föreningar, som bedriver ideell och för samhället särskilt viktig verksamhet och
inom socialt stöd, kan söka verksamhetsstöd för kommande år. Föreningen skall vara
registrerad hos Region Gotland.
12.2 Ansökan
Ansökningsblankett hämtas på Region Gotlands hemsida, via e-tjänst eller beställes för
utskick från handläggare. Den ska innehålla beskrivning av föreningens verksamhet och
påvisat ekonomiskt behov.
Stödets storlek fastställs av aktuell nämnd inom Region Gotland. En beredningsgrupp med
deltagare från berörda instanser inom kommunen granskar och råder nämnden. Beslut om
stöd kan tidigast ske efter fastställd internbudget.
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Författningssamling för Region Gotland
BESTÄMMELSER FÖR STÖD TILL KULTUR- OCH
FRITIDSVERKSAMHET
1 (11)
Antagna av kommunfullmäktige 1990-01-29. Ändringar 1995-11-27, 1997-11-24, 2000-0214, 2001-02-19, 2002-11-25, 2006-11-27 och 2015-06-15 § 194.
1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
1.1 Giltighet
Dessa bestämmelser gäller från 2007-01-01 2017-06-19 och ersätter alla tidigare regler
angående föreningsstöd.
För drifts- och investeringsstöd till föreningsdrivna anläggningar, till motionsstugor och
samlingslokaler gäller dock nuvarande regler under 2007.
Nedanstående bestämmelser gäller inte de kulturorganisationer som har särskilt
budgeterade anslag. Dessa behandlas i annan ordning.
Bestämmelser för det speciella ungdomsstödet Pengar i Påse redovisas i ett separat
dokument.
Eventuella undantag från dessa allmänna bestämmelser redovisas i förekommande fall
under respektive avsnitt.
Eventuella undantag från dessa allmänna bestämmelser redovisas i förekommande fall
under respektive avsnitt.
Kultur- och fritidsnämnden (KFN) Region Gotland beslutar om tillämpningen av dessa
regler i enlighet med kommunregionfullmäktiges beslut.
1.2 Olika former av stöd
Stödens storlek är beroende av de ramanslag som beslutas i budget. Föreningarnas
ansökningshandlingar samt här givna bestämmelser skall utgöra grunden för hur stöden
fördelas.
Stöd kan ges i form av
1. subventionerad hyra av Region Gotlands anläggningar, lokaler och utrustning
2. kompetens, rådgivning och andra tjänster
3. kontantstöd.
Stödens storlek är beroende av de ramanslag KFN tilldelas i budgeten.
1.3 Vem kan få stöd
Skattefinansierat Sstöd kan ges till allmännyttiga ideella föreningar, distriktsorganisationer
och stiftelser som bedriver kultur- eller fritidsverksamhet på Gotland och är registrerade i
Region Gotlands föreningsregister. Om ansökan avser ett avgränsat ideellt projekt eller
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arrangemang som vänder sig till en offentlig publik eller en filmproduktion, kan stöd
prövas även för andra typer av organisationer.
Stöd kan också ges till enskilda personer för ideella ungdomsprojekt och kulturprojekt
För att komma i fråga för stöd ska föreningen/organisationen:
 vara demokratisk såväl vad beträffar uppbyggnad som syfte
 ha öppet medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (undantag
distriktsorganisationer och stiftelser)
 följa antagna skriftliga stadgar
 ha stadgeenligt vald styrelse och valda revisorer; revisor ska vara myndig
 inneha plusgiro- eller bankgirokonto alternativt bankkonto.
Stöd ges inte för tävlingsverksamhet där totalisatorspel, vadhållning eller liknande
förekommer. Stöd ges inte till föreningar med oreglerad skuld till Region Gotland.
KFN Region Gotland medges rätt att i undantagsfall besluta om fördelning av stöd på
annat sätt än ovan angivet, t ex genom att teckna avtal med organisation.
1.4 Föreningsregister
Förening, som uppfyller kriterierna enligt ovanstående avsnitt, kan efter ansökan registreras
i Kultur- och fritidsförvaltningens (KFF:s) Region Gotlands föreningsregister.
Föreningsregistret är en sökbar lista på internet över alla aktiva föreningar på Gotland. Ett
sätt att vara synlig och kontaktbar. Inga uppgifter publiceras i föreningsregistret på internet
om inte föreningen samtycker enligt personuppgiftslagen (PUL) eller motsvarande
lagstiftning.
Genom att bli registrerad förening, blir föreningen berättigad till att söka stöd och ta del av
stödet att boka hyressubventionerade lokaler från Region Gotland.
En registrerad förening ska årligen sända in sina årsmöteshandlingar (dvs.
verksamhetsberättelse, justerat årsmötesprotokoll, ekonomisk berättelse och
revisionsberättelse) till Region Gotland. Om föreningen inte årligen skickar in
årsmöteshandlingar avregistreras föreningen och mister möjligheten att söka stöd och
hyreslättnader.
1.5 Medlemskap
Med medlem avses den som betalat medlemsavgift för innevarande år och är upptagen i
organisationens medlemsmatrikel. För organisation som av principiella/ideologiska skäl
inte tar ut medlemsavgift, kan KFN Region Gotland bevilja dispens.

2

I organisation som tillämpar familjeavgift räknas varje registrerad familjemedlem som
individuellt ansluten.
Medlemskap av tillfällig eller passiv karaktär (typ bingo, stödmedlem, lägerdeltagare,
besökare på arrangemang) godtas ej.
1.6 Ansökan, utbetalning
Ansökan görs på blankett eller via motsvarande e-tjänst, som tillhandahålls av KFF finns på
Region Gotlands hemsida eller beställes av handläggare. Ansökan ska kan behöva
kompletteras med kopior av senaste årsmöteshandlingar (verksamhetsberättelse, justerat
årsmötesprotokoll, ekonomisk berättelse och revisionsberättelse).
Om stöd söks för samma verksamhet hos andra instanser ska detta anges i ansökan.
Ansökan inkommen efter ansökningstidens utgång prövas före årsskiftet. Stöd kan då
eventuellt ges om outnyttjade budgeterade bidragsmedel kvarstår inom aktuellt
budgetansvar.
Alla Sstöd utbetalas som regel så snart handläggning utförts och beslut fattats. Inlämnad
ansökan utgör ingen garanti för att stöd beviljas. Vid stödbelopp större än fem basbelopp
periodiseras utbetalningen kan utbetalningen periodiseras. enligt överenskommelse.
Särskilda KFN-beslutade stöd kan utbetalas utan att mottagaren redovisar
årsmöteshandlingarna.
Av nämnden särskilt beslutade stöd kan utbetalas utan att mottagaren redovisar
årsmöteshandlingarna.
1.7 Övrigt
Organisation är skyldig att anmäla sådana förändringar i verksamheten, som kan påverka
förutsättningarna för erhållande av eller erhållet stöd.
Organisation ska kunna ställa handlingar till förfogande för granskning på sätt som KFN
Region Gotland bestämmer.
Organisation ska ha en systematisk och kronologisk bokföring med koppling till
verifikationer. Redovisningsperiod är kalenderår. Handlingarna ska bevaras i minst 10 6 år.
Kommunens Region Gotlands eventuella fordran på organisation regleras innan stöd
utbetalas.
Om oriktiga uppgifter lämnas kan KFN Region Gotland besluta att organisationen blir
återbetalningsskyldig och i särskilda fall avstängs från stöd.
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Om styrelsen ej beviljas ansvarsfrihet ska stödet prövas av KFN Region Gotland, som kan
besluta att organisationen blir helt eller delvis återbetalningsskyldig.
Överenskommelse mellan organisation och utomstående part om uppdrag att utföra
organisationens verksamhet ska vara godkänd av KFF Region Gotland för att stöd ska
kunna ges.
Beslut fattade på demokratisk väg av riks- eller distriktsorganisation eller motsvarande är i
sig inte bindande för kommunen Region Gotland.
Stödtagare åtar sig att bereda berörd personal inom KFF Region Gotland fritt tillträde till
anläggningar och arrangemang i syfte att granska verksamhet för vilken stöd beviljats.
KFN:s Region Gotlands stöd till kultur- och fritidsverksamheten ska fortlöpande
utvärderas. Stödtagarna ska ges möjlighet att framföra sina synpunkter i samband med
utvärderingen.
2 REGLER FÖR GODKÄNDA SAMMANKOMSTER
2.1 Allmänt
För att godkännas som grund för aktivitetsstöd måste en sammankomst





ha minst tre godkända, fysiskt närvarande, deltagande medlemmar.
vara beslutad av styrelse eller motsvarande.
pågå minst 60 min inklusive ev omklädning.
vara ledarledd, ansvarig ledare måste vara minst 13 år gammal, ledare i godkänd
ålder får räknas som deltagare.

2.2 Närvarokort
Närvarokort finns att tillgå på Region Gotlands hemsida eller beställes för utskick från
förvaltningens handläggare. Närvarokort ska föras vid varje sammankomst. Ledaren ska
vara närvarande under hela sammankomsten. Ledaren intygar att uppgifterna är riktiga
genom att skriva under närvarokortet.
Tillämpningsregler för sammankomster finns på baksidan av närvarokortet.
Föreningar som är anslutna till Gotlands Idrottsförbund redovisar deltagare och
sammankomster via IdrottOnline klubb på internet och intygar riktigheten i lämnade
uppgifter genom inloggningsförfarandet. Felaktiga uppgifter kan beivras och föreningen
kan bli återbetalningsskyldig.
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Uppgifterna i IdrottOnline klubb ägs av föreningarna. Föreningarna skall själva kunna ta
fram inrapporterade siffror/informationsmaterial vid begäran från KFF vid granskning.
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2.3 Begränsningar
Stöd ges endast en gång per dag inom samma förening oavsett antal deltagare och
aktivitetens längd.
Föreningen måste ha minst 10 godkända sammankomster per år.
Stöd ges för högst 30 deltagare per sammankomst.
En naturlig grupp (dvs en grupp som inte är konstruerad, t ex ett lag, nybörjargrupp,
juniorgrupp) kan endast redovisas som en sammankomst,
oavsett om aktiviteten bedrivs i mindre grupper och med flera ledare.
En ledare får inte, ur stödsynpunkt, vara ledare för flera grupper samtidigt.
2.4 Stöd ges inte:
 till aktivitet som anordnas av riksorganisation, distriktsorganisation eller lokalt
samarbetsorgan.
 för avgiftsbelagda kurser eller kommersiella arrangemang som danstillställningar,
bingo osv.
 för studiesammankomster i studieförbunds regi, vilka får stöd på annat sätt
 för sammankomst inom skoldagens ram.
 för sammankomst där regionanställd är gruppledare inom sin anställning.
 till styrelsemöten, revisionsträffar och/eller årsmöten.
Stöd ges i övrigt till alla former av aktiviteter som anordnas av det lokala organisationsledet
och som uppfyller gällande bestämmelser.
2 3 UNGDOMSSTÖD STÖD TILL UNGDOMSVERKSAMHET
2.1 3.1 Allmänt
Stödet ska stimulera till aktivitet för barn och ungdom och kan sökas av förening/ organisation som uppfyller kraven i Allmänna bestämmelser avsnitt 1.3.
2.2 3.2 Aktivitetsstöd
Aktivitetsstöd ges endast till föreningar med säte på Gotland. Förening som söker aktivitetsstöd ska ha minst 10 medlemmar i godkänd ålder, dvs. 7–20 år (födelseår räknas).
Stödet består av ett grundbelopp per sammankomst och ett tilläggsbelopp per deltagare.
För handikappad deltagare, oavsett ålder, utgår tilläggsbelopp enligt regler för
handikappstöd. Med handikappad menas person som på grund av bestående
funktionsnedsättning möter svårigheter i sin dagliga livsföring. Beträffande regler för
godkänd sammankomst, se avsnitt 5 2.
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Ansökan inlämnas senast 15 februari och senast 15 augusti. Utbetalning sker tidigast 30
april och 31 oktober.
2.3 3.3 Distriktsstöd
Distriktsstöd för bl. a. administration, samordning, nätverksbyggande och utbildning kan
sökas av distriktsorganisation med huvudsakligen ungdomsverksamhet och med minst två
underställda lokalföreningar, som får kommunalt stöd av Region Gotland. Om en
förening/lokalavdelning är ansluten till två eller flera distriktsorganisationer kan den endast
söka stöd via den ena distriktsorganisationen.
Stödet baseras på antalet medlemmar i åldern 7–20 år i lokalföreningarna, dock räknas för
varje förening högst så många medlemmar som motsvarar antalet godkända
sammankomster i föreningen.
Ansökan inlämnas senast 15 februari, utbetalning sker tidigast 30 april.
2.4 3.4 Resestöd
För åldersgruppen 12–20 år (för handikappade ingen åldersgräns) kan stöd beviljas för
genomförda resor utanför Gotland, relevanta för föreningens huvudsyfte.
Minst 10 godkända sammankomster per år krävs för att få söka resestöd.
Ansökan inlämnas senast 15 februari och senast 15 augusti. Idrottsföreningar söker på
särskild blankett senast 15 januari och 15 juli. Utbetalning sker tidigast 30 april och 31
oktober.
2.5 3.5 Startstöd
Startstöd kan sökas av nybildad förening, som huvudsakligen bedriver ungdomsverksamhet
och som uppfyller kraven i Allmänna bestämmelser.
Utbetalning sker när föreningen genomfört och redovisat minst 10 godkända
sammankomster. Ansökan om startstöd skall inkomma senast 1 år efter att Region Gotland
registrerat föreningen.
2.6 Utvecklingsstöd
Utvecklingsstöd kan sökas för projekt/arrangemang för ungdomar inom ett prioriterat
temaområde, t ex balans mellan flickor och pojkar, arbete mot droger, våldsförebyggande
arbete, ungdomskultur, ungdomsledarutbildning. Temat fastställs årligen av KFN.
Ansökan lämnas in senast två månader före projektets/arrangemangets start.
Utvecklingsstöd kan ges i form av kompetens/rådgivning, fria nyttigheter (lokaler,
utrustning, materiel m.m.) eller kontantstöd.
Utbetalning av kontantstöd sker som regel så att största delen utbetalas så snart
handläggning utförts och beslut fattats, resten utbetalas när arrangemanget genomförts och
redovisning inklusive utvärdering lämnats till KFF.
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2.7 3.6 Pengar i påse
Allmänt
Pengar i Påse är en enkel och snabb form av stöd som kan sökas av unga 13-25 år.
Enskilda, föreningar eller grupper folkbokförda på Gotland. Projekt som söker stödet ska
vara initierade av ungdomar. Stödbeloppet är maximerat till 10 000 kr.
Riktlinjer
Region Gotland tar ungdomars kreativitet på allvar och vill med Pengar i Påse stödja
ungdomars egna initiativ och på detta sätt erbjuda ungdomar inflytande, lära unga att ta
ansvar, förbättra dialogen mellan unga och vuxna och ge unga människor en ökad social
kompetens.
Pengar i Påse är ett förenklat bidragssystem för tillfälliga projekt där ungdomar behöver
resurser för eget skapande och för projekt som riktar sig till andra ungdomar. Pengar i Påse
kännetecknas av:





att vi möter unga på deras egna villkor
ett tydligt ungdomsperspektiv – unga gör saker för unga
att varje ansökan behandlas individuellt och snabbt – från ansökan till beslut inom
14 dagar
att kultur- och fritidsförvaltningens medarbetarna vid Fenix ungkulturhus
ungdomslotsar står till ungdomarnas förfogande som stöd vid utvecklingsprocessen
från idé till projekt

Ansökan
Ansökan görs på en enkel blankett, som finns i en digital ifyllningsbar version på internet
på ungdomsgårdar, skolor, Fenix ungkulturhus och bibliotek eller via e-tjänst
Handläggning och beslut
Alla ansökningar handläggs av medarbetarna vid Fenix Ungkulturhus, som också finns med
som stöd och bollplank från idé till utvärdering.
Beslut om stöd fattas av ungdomsavdelningen i samråd med fritids- och kulturavdelningen
och formellt av avdelningschefen för kultur- och ungdomsavdelningen.
Redovisning, och utvärdering
Projekt som fått stöd ska påbörjas inom en månad efter beslut. Genomfört projekt ska
dokumenteras och utvärderas av sökanden i samarbete med ungdomslotsarna handläggarna
på Fenix ungkulturhus.
3 4 PENSIONÄRSSTÖD
3.1 Allmänt
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Pensionärsförening/-organisation, som är ansluten till riksorganisation för pensionärer och
som uppfyller kraven i Allmänna bestämmelser avsnitt 1.3, kan ansöka om stöd i form av
aktivitetsstöd och/eller distriktsstöd.
3.2 Aktivitetsstöd
För att få ansöka om aktivitetsstöd krävs att föreningen har säte på Gotland och har minst
10 medlemmar som uppfyller Försäkringskassans pensionsregler.
Stödet består av ett grundbelopp per sammankomst och ett tilläggsbelopp per deltagare.
Beträffande regler för godkänd sammankomst se avsnitt 5.
Ansökan inlämnas senast 15 februari. Utbetalning sker tidigast 30 april.
3.3 Distriktsstöd
Distriktsstöd för bl. a. administration, samordning, nätverksbyggande och utbildning kan
sökas av distriktsorganisation eller ensamförening med distriktsfunktion. Om en förening/
-lokalavdelning är ansluten till två eller flera distriktsorganisationer kan den endast söka
stöd via den ena distriktsorganisationen.
Stödet baseras på antalet medlemmar, som uppfyller Försäkringskassans pensionsregler, i
lokalföreningarna; dock räknas för varje förening högst så många medlemmar som
motsvarar antalet godkända sammankomster i föreningen.
Ansökan inlämnas senast 15 februari, utbetalning sker tidigast 30 april.
4 HANDIKAPPSTÖD
4.1 Allmänt
Handikappförening/-organisation, som uppfyller kraven i Allmänna bestämmelser avsnitt
1.3, kan ansöka om stöd i form av aktivitetsstöd, distriktsstöd och/eller resestöd. Med
handikappad menas person som på grund av bestående funktionsnedsättning möter
svårigheter i sin dagliga livsföring.
Författningssamling för Gotlands kommun
Bestämmelser för stöd till kultur- och fritidsverksamhet
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4.2 Aktivitetsstöd
För att få ansöka om aktivitetsstöd krävs att föreningen har säte på Gotland och har minst
10 medlemmar.
Stödet består av ett grundbelopp per sammankomst och ett tilläggsbelopp per deltagare.
Som deltagare räknas endast person som innehar handikappet ifråga.
Beträffande handikappad person som deltar i gruppaktivitet för icke Handikappade, se
avsnitt 2.2. Beträffande regler för godkänd sammankomst se avsnitt 5. Bidrag kan sökas för
enskild person, se under Ungdomsstöd, avsnitt 2:2.
Ansökan inlämnas senast 15 februari, utbetalning sker tidigast 30 april.
4.3 Distriktsstöd
Distriktsstöd för bl. a administration, samordning, nätverksbyggande och utbildning kan
sökas av distriktsorganisation eller ensamförening med distriktsfunktion. Om en förening/
-lokalavdelning är ansluten till två eller flera distriktsorganisationer kan den endast söka
stöd via den ena distriktsorganisationen.
Stödet består av ett grundbelopp och ett tillägg grundat på antalet medlemmar i
lokalföreningarna eller i förekommande fall i ensamföreningen.
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Ansökan inlämnas senast 15 februari, utbetalning sker tidigast 30 april.
4.4 Resestöd
För medlemmar från 12 år och uppåt kan stöd sökas för genomförda resor utanför
Gotland, relevanta för föreningens huvudsyfte, om ej stöd ges enligt andra bestämmelser (t
ex LSS, färdtjänst). En medföljande får medräknas där föreningen så bedömer nödvändigt.
Minst 10 godkända sammankomster per år krävs för att få söka resestöd.
Ansökan inlämnas senast 15 februari, utbetalning sker tidigast 30 april.
5 REGLER FÖR GODKÄNDA SAMMANKOMSTER
5.1 Allmänt
För att godkännas som grund för aktivitetsstöd måste en sammankomst
1. ha minst tre godkända, fysiskt närvarande, deltagande medlemmar
2. vara beslutad av styrelse eller motsvarande
3. pågå minst 60 min inklusive ev. omklädning
4. vara ledarledd, ansvarig ledare måste vara minst 13 år gammal, ledare i godkänd ålder får
räknas som deltagare.
5.2 Närvarokort
Närvarokort (tillhandahålles av KFF, se bilaga) ska föras vid varje sammankomst. Ledaren
ska vara närvarande under hela sammankomsten och markera detta på kortet. Ledaren
intygar att uppgifterna är riktiga genom att skriva under närvarokortet.
Författningssamling för Gotlands kommun
Bestämmelser för stöd till kultur- och fritidsverksamhet
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5.3 Begränsningar
Stöd ges endast en gång per person och dag inom samma förening oavsett antal deltagare
och aktivitetens längd.
Stöd ges för högst 30 deltagare per sammankomst.
En naturlig grupp (dvs. en grupp som inte är konstruerad, t ex ett lag, nybörjargrupp,
juniorgrupp) kan endast redovisas som en sammankomst, oavsett om aktiviteten bedrivs i
mindre grupper och med flera ledare.
En ledare får inte, ur stödsynpunkt, vara ledare för flera grupper samtidigt.
5.4 Stöd ges inte
1. till aktivitet som anordnas av riksorganisation, distriktsorganisation eller lokalt
samarbetsorgan
2. för avgiftsbelagda kurser eller kommersiella arrangemang som danstillställningar, bingo
osv.
3. för studiesammankomster i studieförbunds regi, vilka får stöd på annat sätt
4. för sammankomst inom skoldagens ram
5. för sammankomst där kommunanställd är gruppledare inom sin anställning.
Stöd ges i övrigt till alla former av aktiviteter som anordnas av det lokala organisationsledet
och som uppfyller gällande bestämmelser.
Tillämpningsregler för sammankonster finns på baksidan av närvarokortet, se bilaga.
6 KULTURSTÖD
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Ett levande kulturliv i en demokrati kännetecknas dels av en ständig förändring och/eller
utveckling såväl till form som till innehåll, dels av en kontinuitet och stabilitet som håller
kulturen levande. Vi är alla bärare av ett mångfacetterat kulturarv som behöver förnyas och
förmedlas både av amatörer och professionella kulturaktörer. Kultur- och fritidsnämnden
(KFN) deltar genom att, med beaktande av kommunens kulturpolitiska mål, medvetet
stödja dem som tar ansvar för kulturlivet på Gotland och stärker Gotland som mötesplats.
6.1 Allmänt
KFN ansvarar för två typer av kulturstöd: Verksamhetsstöd och Stöd till kulturprojekt/ arrangemang.
Bland de kriterier som kan påverka stödets storlek är följande av särskild vikt:
1. redovisat behov av stöd
2. verksamhetens omfattning
3. verksamhetens utvecklingspotential
4. i vilken mån verksamheten är långsiktig, unik, av hög kvalitet
5. i vilken omfattning kommuninvånarna blir delaktiga
6. om verksamheten ingår i ett kulturellt eller ekonomiskt samarbete
Författningssamling för Gotlands kommun
Bestämmelser för stöd till kultur- och fritidsverksamhet
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7. om verksamheten förmedlar ett kulturarv
8. nyskapande idéer
9. om verksamheten är ett resultat av regelbundna utvärderingar av kulturstödet
10. om verksamheten bidrar till mångfalden av kulturyttringar
11. om verksamheten riktar sig till barn och ungdomar.
Stöd till fritidsarrangemang beskrivs i avsnitt 7.1.
6.2 Verksamhetsstöd
Verksamhetsstöd avser ideella kulturorganisationers basverksamhet som planeras för
nästkommande kalenderår.
Kulturorganisationer med verksamhetsstöd kan tillhöra bl.a. följande kategorier
1. arrangerande – organisationer som arrangerar publika konserter, utställningar,
filmvisningar, teater etc.
2. kulturminnesvårdande – hembygds- och andra föreningar som arbetar med det
gotländska kulturarvet
3. producerande – körer, ensembler, konstföreningar, dansgrupper m.fl.
4. samordnande – distriktsorganisationer
5. övriga.
6.3 Stöd till kulturprojekt/-arrangemang
Projekt-/arrangemangsstöd avser enstaka tidsbegränsade aktiviteter som innebär en
kulturgärning för Gotland och kan sökas av såväl organisationer som enskilda personer
eller grupper.
Stödet kan ges i form av kompetens/rådgivning, fria nyttigheter (lokaler, utrustning,
vaktmästarservice m.m.) eller kontantstöd.
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För att stödja arrangörer med ambitionen att skapa återkommande arrangemang kan
avtalslösningar övervägas för en projekttid av högst tre år.
Arrangören ska i sin marknadsföring ange att Gotlands kommun har stöttat arrangemanget.
Utbetalning av kontantstöd sker som regel så att största delen utbetalas så snart
handläggning utförts och beslut fattats, resten utbetalas när arrangemanget genomförts och
redovisning lämnats till KFF.
I undantagsfall kan istället förlusttäckningsgaranti beviljas, vilken i så fall utbetalas i
efterhand mot kostnadsredovisning.
Efter genomfört arrangemang ska en skriftlig redovisning göras till KFF. Den ska innehålla
en utvärdering och ekonomiskt utfall.
6.3.1 Organisationer
Organisationer kan söka stöd för egna projekt/arrangemang, som genomförs utanför
ordinarie basverksamhet, oberoende av om organisationen erhåller verksamhetsstöd.
Författningssamling för Gotlands kommun
Bestämmelser för stöd till kultur- och fritidsverksamhet
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Detta stöd kan sökas för enstaka tidsbegränsade kulturarrangemang som vill förmedla
upplevelser till allmänheten inom musik, bildkonst, litteratur, dans, film, teater, kulturarv
och andra kulturområden.
Stöd kan även sökas för planerade kulturprojekt, exempelvis seminarier, läger, dokumentärt
arbete, bygge eller inredning av kulturlokal, internationellt kulturarbete, informations- eller
utbildningsprojekt.
6.3.2 Enskilda personer eller grupper
Enskilda personer eller grupper som vill genomföra ett ideellt kulturprojekt kan söka
projektstöd.
Detta stöd kan ges för projekt, som innebär en kulturgärning för Gotland. Stödet är ett
stimulansbidrag till påbörjat eller planerat projekt och ges ej för redan uppkomna
kostnader.
Gotlandicastöd kan sökas för tryckning av böcker och reproduktion av andra medieformer,
vars innehåll ska ha en tydlig anknytning till Gotland och kunna påvisa litterära,
dokumentära eller andra kvaliteter. Stöd ges ej till akademiska avhandlingar eller till
återutgivning av tidigare verk. Ett exemplar av det producerade ska lämnas till KFF.
7 4 ARRANGEMANGSSTÖD STÖD TILL PROJEKT- OCH ARRANGEMANG Fritid
4.1 Allmänt
Fritids- och idrottsarrangemang söks på samma blankett eller e-tjänst senast två månader
före arrangemangets start. Utvärdering och ekonomisk redovisning lämnas in senast två
månader efter genomfört eller efter överenskommelse med ansvarig handläggare.
7.1 4.2 Stöd till fritidsarrangemang
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Stöd kan sökas för enskilda tidsbegränsade arrangemang som stärker Gotlands fritidsutbud
och Gotland som mötesplats. Stöd kan t ex exempelvis ges till arrangemang som stärker
devisen Gotland – Idrottens ö, arrangerande av idrottstävling eller läger, resor till och från
stora idrottsevenemang (t ex Island Games), höst-, jul- och sportlovsarrangemang som
arrangeras av organisationer. Stöd ges ej inte för ideella arbetsinsatser eller egen personal
om ej särskilda skäl föreligger.
Arrangemangsstöd kan ges i form av kompetens/rådgivning, fria nyttigheter (lokaler,
utrustning, vaktmästarservice m.m.) lokaler, utrustning, vaktmästarservice m.m. eller
kontantstöd.
Bland de kriterier som kan påverka stödets storlek är följande av särskild vikt:













redovisat behov av stöd för arrangemanget
arrangemangets omfattning
arrangemangets utvecklingspotential
i vilken mån arrangemanget är unikt och av hög kvalitet
nyskapande idéer
barn och ungdomar
landsbygdsarrangemang
arrangemang utanför högsäsong
samverkan mellan idrott och kultur kultur och idrott
samverkan med andra organisationer och/eller näringslivet
arrangemang som främjar jämställdhet och mångfald
arrangemang som arbetar medvetet med miljöaspekten

Ansökan lämnas in senast två månader före arrangemangets start.
För att stödja arrangörer med ambitionen att skapa återkommande arrangemang kan
avtalslösningar övervägas för en uppbyggnadstid av högst tre år.
Arrangören ska i sin marknadsföring ange att Gotlands kommun Region Gotland har
stöttat arrangemanget.
Söker arrangemanget hyresbefrielse av lokaler eller IP-mobila tjänster, skall
bokningsbekräftelse bifogas ansökan.
Utbetalning av kontantstöd sker efter genomfört arrangemang när skriftlig redovisning
innehållande utvärdering och ekonomiskt utfall lämnats till KFF. Vid nya arrangemang kan
undantagsvis en del av stödet utbetalas innan genomförandet.
Stöd till kulturarrangemang beskrivs i avsnitt 6.3.
8 ANLÄGGNINGSSTÖD
13

Hela avsnittet om anläggningsstöd har lyfts ut ur bidragsöversynen och är föremål för
särskild utredning. Det gäller drifts- och investeringsstöd till föreningsdrivna anläggningar,
stöd till motionsstugor och till samlingslokaler.
Nuvarande regler för dessa stödtyper gäller under 2007.
9 ÖVRIGA STÖD
9.1 Stöd till folkhälsoarbete
Målet för folkhälsoarbetet i Gotlands kommun är en god, jämlik och jämställd hälsa för
alla. För att uppnå målet krävs en bred samverkan mellan olika instanser i samhället.
Föreningslivet spelar härvid en stor roll.
Folkhälsostödets syfte är att uppmuntra/stimulera föreningslivet att genomföra
projekt/arrangemang för alla ålderskategorier, som stöder de intentioner och inriktningar
som anges i kommunens folkhälsopolitiska program. Projektets/arrangemangets innehåll
kan variera från fysisk aktivitet anpassad för olika gruppers behov till kulturmötesplatser,
som främjar upplevelse och sociala kontakter eller en kombination av bådadera.
Stödet kan sökas av förening/organisation, som utöver sin ordinarie verksamhet vill göra
en folkhälsostödjande insats enligt ovan. Ansökan lämnas in senast två månader före
arrangemangets start.
Arrangören ska i sin marknadsföring ange att Gotlands kommun har stöttat
projektet/arrangemanget.
Folkhälsostöd kan ges i form av kompetens/rådgivning, fria nyttigheter (lokaler, utrustning,
vaktmästarservice m.m.) eller kontantstöd. Fördelning av resurser mellan Korpen och
särskilda projekt beslutas årligen i samband med budgetarbetet.
Utbetalning av kontantstöd sker efter genomfört arrangemang när skriftlig redovisning
innehållande utvärdering och ekonomiskt utfall lämnats till KFF. Vid nya arrangemang kan
undantagsvis en del av stödet utbetalas innan genomförandet.
9.2 Stöd till sociala föreningar
Stödets storlek fastställs av KFN efter samråd med resp. förening och berörda instanser
inom kommunen.
Begäran om samråd ställs till KFF före 1 november.
Författningssamling för Gotlands kommun
Bestämmelser för stöd till kultur- och fritidsverksamhet
11 (11)
9.3 Stöd till Kartritning
Stödet prövas årligen av KFN i samband med budgetarbetet.
4.3 Ungdomsledarpriset
Detta pris delas årligen ut till en ideellt arbetande ledare som verkar inom föreningsdriven
ungdomsverksamhet på Gotland.
Priset kan inte delas på fler personer.
Sökanden ska:
•

ha nedlagt ett omfattande ideellt arbete som ungdomsledare
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•
•
•

ha medverkat till att föreningen eller organisationen fått en effektivare och utökad
verksamhet sett i relation till dess möjligheter.
vara ett mycket gott föredöme.
ha mycket goda ledaregenskaper.

5 STÖD TILL FÖRENINGAR för PERSONER med FUNKTIONSVARIATIONER
samt PATIENTFÖRENINGAR
5.1 Allmänt
Förening/organisation med personer med funktionsvariationer, som uppfyller kraven i
Allmänna bestämmelser avsnitt 1.3, kan ansöka om stöd i form av aktivitetsstöd,
distriktsstöd och/eller resestöd.

5.2 Aktivitetsstöd
För att få ansöka om aktivitetsstöd krävs att föreningen har verksamhet på Gotland och
har minst 10 medlemmar.
Stödet består av ett grundbelopp per sammankomst och ett tilläggsbelopp per
deltagare. Som deltagare räknas endast person som innehar diagnosen för
funktionsvariationen ifråga.
Beträffande regler för godkänd sammankomst se avsnitt 2.
5.3 Distriktsstöd
Distriktsstöd för bl a administration, samordning, nätverksbyggande och utbildning kan
sökas av distriktsorganisation eller ensamförening med distriktsfunktion. Om en
förening/lokalavdelning är ansluten till två eller flera distriktsorganisationer kan den endast
söka stöd via den ena distriktsorganisationen.
Stödet består av ett grundbelopp och ett tillägg grundat på antalet medlemmar i
lokalföreningarna eller i förekommande fall i ensamföreningen.
5.4 Resestöd
För medlemmar från 12 år och uppåt kan stöd sökas för genomförda resor utanför
Gotland, relevanta för föreningens huvudsyfte, om inte stöd ges enligt andra bestämmelser
(t ex LSS, färdtjänst). En medföljande får medräknas där föreningen så bedömer
nödvändigt. Minst 10 godkända sammankomster per år krävs för att få söka resestöd.
5.5 Övrigt
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Region Gotland kan efter särskild ansökan bevilja särskilt stöd till förening för
funktionsvariationer. Beloppens storlek fastställs av aktuell nämnd.
6 STÖD TILL FÖRENINGSÄGDA ANLÄGGNINGAR
6.1 Allmänt
Stöd ges inte till vinstdrivande bolagsformer, om inte särskilda skäl föreligger beslutade av
Region Gotland. Utgångspunkten är att stödets storlek skall vara skäligt gentemot
föreningens samlade intäkter och kostnader. Utbudet av anläggningar och samlingslokaler
ska, utifrån av Region Gotland tilldelad ekonomisk ram, stå i rimlig proportion till
befolkningsutvecklingen och dess behov.
Stöd till organisationsdriven anläggning kan utgå för drift, underhåll och investering efter
prövning av Region Gotland.
6.2 Driftstöd
Organisation som driver egen anläggning kan erhålla stöd för följande driftkostnader:
Vatten och avlopp, sophämtning, el, värme, olja/bensin till maskiner, försäkring på
fastighet och fordon, städmaterial samt för mindre underhåll.
6.2.1 Fritidsanläggningar
Med anläggning avses platsen där föreningen bedriver sin huvudsakliga
verksamhet. Stöd kan endast utgå till fritidsanläggning där ungdomsverksamhet bedrivs och
där kommunen inte själv eller genom annan kan ställa likvärdig anläggning till förfogande.
Föreningen skall på anläggningen genomföra minst 25 stödberättigade
ungdomssammankomster per år.
Driftstöd ska, med vissa undantag, regleras i avtal mellan föreningen och Region Gotland.
Stödets storlek och övriga villkor baseras i huvudsak på de faktiska kostnader som
föreningen har för drift av anläggningen men hänsyn tas också till särskilda förutsättningar
för föreningen eller anläggningen, nyttjandegrad och eventuella kommersiella
inslag/intressen. Stödet kan i efterhand minskas proportionellt med nyttjandegraden och
ekonomiskt redovisat behov.
För anläggningar av mindre omfattning kan stöd utgå i form av procentuell andel av
redovisad faktisk driftkostnad genom inkommen ansökan till Region Gotland. Stödets
storlek baseras på föreningens behov och utrymmet i den anslagna budgeten.
Anläggningen skall när den inte används av den egna organisationen så långt möjligt efter
särskild överenskommelse vara tillgänglig för andra organisationer, skolor etc. för enstaka
uthyrningar. Vid uthyrning av anläggning som har kommunalt stöd skall likvärdiga
kommunala taxor eftersträvas för bidragsberättigade föreningar.
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Organisation skall årligen redovisa omfattning av anläggningens nyttjande och ekonomisk
redovisning. Ränte- och amorteringskostnader för organisationens lån på anläggningen
stöds inte om inte särskilda skäl föreligger och är beslutade av KFN.

6.2.2 Motionsstugor
Stöd för driftkostnader utgår till fyra motionsstugor, (Garde-, Kinner-, Svaide- stugor och
VOKstugan) under förutsättning att anläggningen är öppen för allmänheten. Med
motionsstuga menas en anläggning med omklädningsrum, dusch, wc och diverse
motionsspår.
Utbetalning sker mot årlig redovisning av ekonomi och övriga årsmöteshandlingar.
Fördelning av budgeterat anslag sker enligt följande:
50 % Grundstöd
20 % Elljusspår
10 % Motionsspår
10% Spårmaskin
6.2.3 Samlingslokaler
Med allmän föreningsdriven samlingslokal avses i dessa bestämmelser en lokal som hålls
öppen och tillgänglig för föreningslivets möten, studieverksamhet, kulturell verksamhet,
förströelse, fritidssysselsättning eller liknande. Fastigheten bör innehas med äganderätt. I
bedömningen om samlingslokalens rätt till stöd tas det hänsyn till utbudet i närområdet och
allmänhetens tillgänglighet som beslutas av Region Gotland.
Stöd utgår i två delar, ett grundstöd och ett uthyrningsbaserat stöd. Uthyrningsstödet har
två stödnivåer. För studiecirklar och ungdomsverksamhet ges ett högre belopp.
För att stöd skall utgå skall lokalen ha varit uthyrd till extern hyresgäst vid minst 12 tillfällen
utöver den egna verksamheten det senaste året och att sökande lämnar in ekonomisk
redovisning och övriga årsmöteshandlingar.
Stöd utgår inte för uthyrning till fasta hyresgäster eller turistlogi. Samtliga uthyrningar skall
kunna verifieras.
Organisationen kan riskera att mista sitt stöd från Region Gotland om den upplåtit sin lokal
till sådan ungdomsverksamhet eller arrangemang som inte är drogfritt.
6.3 Investeringsstöd
Investeringsstöd kan ges till idrottsanläggningar, motionsstugor och samlingslokaler. En
investering får inte delas upp på flera ansökningar.
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Till ansökan ska bifogas kostnadsberäkningar och ritningar utförda av branschkunnig
person. Kultur- och fritidsnämnden gör en teknisk och ekonomisk granskning av ansökan
samt bedömer beräknad investeringskostnad i förhållande till nyttjandet av anläggningen,
anläggningens målgrupp etc.
Investeringsstöd utan koppling till statligt stöd kan uppgå till 70 % av beräknad
totalkostnad, dock med högsta belopp 200 000 kr om inte särskilda skäl föreligger och är
beslutade av KFN. Ränte- och amorteringskostnader för organisationens lån stöds inte om
inte särskilda skäl föreligger och är beslutade av KFN.
För investering påbörjad före beslut om regionalt eller statligt stöd utgår inte stöd. Vid
oförutsedda händelser kan undantag ges, under förutsättning att omgående kontakt tas med
Kultur- och fritidsförvaltningen.
Utbetalning av stöd sker mot kostnadsredovisning av investeringarna. Även en tydlig,
transparent redovisning av organisationens totala ekonomi och övriga årsmöteshandlingar
skall årligen sändas till KFF.

7 STÖD FÖR LOKALER OCH UTRUSTNING/BOKNING AV
SUBVENTIONERADE LOKALER OCH UTRUSTNING
7.1 Allmänt
Aktuell förvaltning handhar regionens lokaler utanför skoltid, för uthyrning främst till
ideella föreningar registrerade i Region Gotland föreningsregister. Efter fördelningen av
tider till de som söker för planerad verksamhet är gjord kan strötider och obokade tider kan
sökas löpande av såväl allmänhet som föreningar.
För ideella, registrerade föreningar är hyran subventionerad både för lokaler och utrustning
i den mobila anläggningen/IP-skogen. Det är det största stödet från Region Gotland till det
ideella föreningslivet.
Privata personer och organisationer kan boka strötider till Region Gotland fastställda
priser. Lokaler som bokas för grupplogi och kommersiella arrangemang subventioneras
inte.
Fördelningsprincipen är framtagen av Kultur– och fritidsnämnden (KFN) 2010-04-13.
Lokalerna skall fördelas efter Regionens styrdokument som t. ex. styrkorten och det
fritidspolitiska programmet. KFF gör årligen en sammanställning av aktuella styrdokument.
7.2 Idrottshallar och fotbollsplaner
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Ideella föreningar, registrerade i föreningsregistret kan ansöka om bokning för schemalagd
verksamhet och matcharrangemang på idrottshallar och fotbollsplaner. Samråd och
fördelningsmöten hålls med specialdistriktsförbunden. Strötider, obokade tider kan sökas
löpande efter fördelningen.

7.3 Konstgräs och grusplaner
Ideella, registrerade föreningar i föreningsregistret kan ansöka om bokning för schemalagd
verksamhet och matcharrangemang på regionägda konstgräsplaner och grusplaner.
Strötider, obokade tider kan sökas löpande efter fördelningen.
Samråd och fördelningsmöten hålls under våren med specialdistriktsförbunden.

7.4 IP-Skogen, mobil idrottsanläggning
Skid- och orienteringsföreningar har tillgång till delar av en mobil anläggning kallad IPskogen. Prioriterad ordning för fördelning av bokning av IP-skogen är:
1. Orienteringssporten
2. Skidsporten
3. Övriga.
När fördelning av bokningar är gjord kan ideella föreningar, registrerade i
föreningsregistret, boka varor och tjänster från IP-skogen och den mobila anläggningen.
Exempel på IP-skogen och mobila anläggningen är: högtalaranläggning, startklockor,
toalettvagnar, kanslivagn, flaggstänger, läktare, stolar och bord..
7.5 Ishallar
Det finns tre ishallar på Gotland. Hallen i Slite är helt föreningsägd, hallen i Hemse ägs av
Region Gotland men drivs av förening. Den tredje hallen i Visby ägs och drivs av Region
Gotland. Ansökan om tider för samtliga ishallar ställes till Bokningen på aktuell förvaltning
inom Region Gotland.
7.6 Logi för arrangemang och läger
För arrangemang, lägerverksamhet och tävlingar i kommersiellt syfte kan lokaler bokas för
nästkommande år. Vissa skollokaler kan sommartid disponeras för grupplogi. Tillgång till
kök finns inte på anläggningarna, ej heller tillgång till madrass, kudde och täcke.
Fritidsavdelningen hyr ut alltifrån lokaler till marknadsbodar, bord, stolar, flaggstänger med
mera.
Arrangemang med inträde eller grupplogi under Almedalsveckan ges inte subventionerad
hyra.
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Hyresbefrielse och kontantstöd för arrangemang av ideell, registrerad förening kan sökas.
Se kapitel 4, sidan 11, om arrangemangsstöd.

7.7 Samlingslokaler och ungdomsgårdar
En del samlingslokaler kan bokas genom Region Gotland, exempelvis Skyttehallen
sommartid, Sliteteatern och vissa skolmatsalar och aulor.
För samlingslokaler görs förfrågan löpande hos bokningen.
Ungdomsgårdarnas lokaler kan bokas i samråd med personal på respektive ungdomsgård.
8 STÖD TILL KULTURVERKSAMHET
8.1 Allmänt
Kultur- och fritidsnämnden värnar det demokratiska samhället och tillgången till konst och
kultur på Gotland genom att utge ekonomiskt stöd till organisationer som arbetar i dessa
syften.
Vägledande för alla bidragsformer är Kultur- och fritidsnämndens övergripande mål och
mål angivna i Kulturplanen, vilka återfinns på Region Gotlands hemsida
8.2 Verksamhetsstöd
Verksamhetsstöd kan sökas av bidragsberättigade kulturorganisationers till den ordinarie
verksamhet som organisationen planerar för nästkommande kalenderår. Stödet utgår för att
bidra till att täcka organisationens löpande kostnader för sin verksamhet, t.ex. lokalhyror,
personal, medlemsvård och föreningsaktiviteter. Verksamhetsstöd utgår dock ej till
investeringar och fastighetsrelaterade kostnader Med bidragsberättigad kulturorganisation
avses föreningen (eller sammanslutning i andra organisationsformer) som är verksamma på
Gotland inom något eller några av kulturområdena inom kulturarvet eller konsterna (teater,
musik, dans, litteratur, bild och form) eller bedriver en gränsöverskridande och nyskapande
verksamhet och som uppfyller följande villkor:
Organisationen skall
• bedriva en regelbunden och kontinuerlig verksamhet
• vara verksam inom ett eller flera definierade kulturområden
• vara demokratisk såväl vad beträffar uppbyggnad som syfte
• ha öppet medlemskap i enlighet med föreningens stadgar
(undantag distriktsorganisationer och stiftelser)
• följa antagna skriftliga stadgar
• ha stadgeenligt vald styrelse och valda revisorer
• inneha bankkonto (motsvarande) och organisationsnummer
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• efter ansökan bli godkänd som bidragsberättigad av Region Gotland
Kulturorganisationer kan vara:






arrangerande – organisationer som arrangerar publika konserter, utställningar,
filmvisningar, teater etc.
kulturminnesvårdande – hembygds- och andra föreningar som arbetar med det
gotländska kulturarvet.
Utövande – körer, ensembler, konstföreningar, dansgrupper m fl.
samordnande – distriktsorganisationer.
övriga.

4.3 8.3 Stöd till offentliga kulturarrangemang – arrangemangsstöd Med ett
kulturarrangemang avses en tidsbegränsad aktivitet i form av föreställningar, utställningar,
konserter, seminarier e dyl. företrädesvis inom konstarternas (scenkonst, bildkonst,
litteratur, bild1) eller kulturarvets område och som presenteras för en publik. Samtidigt
välkomnas även gränsöverskridande och nyskapande arrangemang och arrangemang med
publik delaktighet. Arrangemanget i fråga skall vara offentligt och erbjudas och
marknadsföras mot allmänheten, och kan således inte beviljas för interna
föreningsaktiviteter.
För stöd till produktion eller visning av film hänvisas till de stödformer som utges av Film
på Gotland.
Arrangemangsstöd kan sökas av såväl organisationer som enskilda personer, företag eller
grupper. Kulturorganisationer som erhåller verksamhetsstöd och genomför
kulturarrangemang utöver den basverksamhet för vilken man ansökt och beviljats
verksamhetsstöd, kan för dessa även söka arrangemangsstöd. Arrangerade
kulturorganisationer som erhåller verksamhetsstöd för sina arrangemang kan dock inte
dessutom söka arrangemangsstöd.
Ansökan inlämnas löpande under året och i god tid innan arrangemanget avses
genomföras. Ansökan inkommen i efterskott behandlas ej.
Stödet kan ges i form av kontantstöd, men även i form av rådgivning, lokaler, utrustning,
vaktmästarservice m.m. Stödet ges inte för redan uppkomna kostnader.
Ansökan och beslut
Ansökan skall göras på härför avsedd blankett, som återfinns och kan laddas ned från
Region Gotlands hemsida. I ansökan skall redovisas:




målgrupp, tid och plats för arrangemanget
medverkande i arrangemanget
hur arrangemanget avses marknadsföras
21



en budget som visar behov av stöd för arrangemanget. Kontantstöd utges icke till
arrangemang som kan förväntas bära sina egna kostnader.

Region Gotlands kulturchef beslutar på delegation om beviljande av bidragsbelopp upp till
50 000 kr. Beslut om högre bidragsbelopp skall föreläggas Region Gotland
Regionsstyrelsen för beslut.
Villkor
• Utbetalning av beviljat kontantstöd sker så snart beslut är fattat.
• Kultur- och fritidsnämnden Region Gotland skall erbjudas två fribiljetter till
arrangemanget.
• Att arrangemanget erhåller stöd från Region Gotland skall tydligt framgå i all
marknadsföring
• Bidragsmottagaren skall efter genomfört arrangemang inkomma med en skriftlig
redovisning innehållande utvärdering och redovisning av ekonomiskt utfall.
• Om arrangemanget ej genomförs skall återbetalning av bidraget ske. Om arrangemanget
genomförs vid annan tid eller med förändrat innehåll mot vad som angivits vid ansökan
skall ansvarig enhet på Region Gotland underrättas därom för samråd om eventuella
konsekvenser.
Kriterier
• I bedömningen av ansökningar eftersträvar Region Gotland en god geografisk och
innehållsmässig spridning. Övriga kriterier och bedömningsgrunder är
• Hur arrangemanget överensstämmer med Region Gotlands mål
• Arrangörsmässig och konstnärlig kvalitet
• Arrangemangets lokala förankring
• Arrangemangets aktualitet
• Arrangemangets ekonomi och behovet av ekonomiskt stöd
• Arrangemangets kvaliteter i avseende på mångfald, jämställdhet och tillgänglighet
• Hur arrangemanget avses offentliggöras
• Erfarenheter från sökandens tidigare arrangemang
8.4 Stöd till Filmprojekt
Film på Gotland är ett av Sveriges 19 regionala filmcentrum och länsinstitution för filmen
på Gotland. Film på Gotland drivs av Region Gotland med stöd från Kulturrådet.
I Film på Gotlands uppdrag ingår att:
1. främja utveckling av och samordning mellan regionens filmaktörer.
2. ge goda förutsättningar för barn och unga att bli väl förtrogna med att se, uppleva och
uttrycka sig med rörlig bild, i skola såväl som på fritid.
3. stödja talangutveckling och produktion av kort- och dokumentärfilm/manus för långfilm
4. verka för visning och spridning av värdefull film.
5. stärka Gotlands biografer som kulturmötesplatser.
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6. Verka för att filmen på Gotland är angelägen för alla oavsett funktionsvariation, ålder,
etnisk tillhörighet, trosuppfattning, kön, könsöverskridande identitet/uttryck eller sexuell
läggning.
Film på Gotland kan ge arbetsstipendier, kontantstöd, samfinansiera och ge resursstöd till
filmare som producerar kort-, novell- dokumentärfilm och långfilmsmanus.
Arbetsstipendier kan beviljas med max 10 000 kr. Resursstöd ges i form av
manusutveckling, projekthandledning och med inspelnings- och redigeringsteknik. Stöd
kan också ges i form av vistelse i logerna i Kustateljén under produktion om behovet finns.
Kontantstödet vänder sig till filmare som genomgått filmutbildning eller har tidigare
dokumenterad erfarenhet av filmproduktion.
Filmkonsulenten tar generellt ställning till fyra kriterier: Bra filmidé, genomförbarhet (dvs,
det måste vara ett filmprojekt eller del av ett produktionsmoment som realistiskt går att
genomföra) och gotländsk förankring. För att vara berättigad till att söka stöd från Film på
Gotland krävs att en ansökan lämnas in samt att något av dessa kriterier uppfylls:
- Filmaren, manusförfattaren eller producenten är skriven på Gotland
- Filmen produceras helt eller delvis på Gotland
- Filmen har en tematisk anknytning till Gotland
Fullständiga riktlinjer återfinns i de ansökningshandlingarna du finner på Film på Gotlands
hemsida. som du kan ladda ner via www.filmpagotland.se eller
på www.gotland.se/kulturfritid/blanketter
Ansökan ställs till filmkonsulenten och tas ej emot via mail. Handläggningstiden är ca 4
veckor.
Ansökan inlämnas löpande under året.
Utbetalning av kontantstöd sker i överenskommelse med handläggare efter beslut.
Redovisning innehållande utvärdering och ekonomiskt utfall lämnats till KFF.
Vid nya projekt/arrangemang kan undantagsvis en del av stödet utbetalas innan
genomförandet.
8.5 Tryckningsstöd
Tryckningsstödet ska främja utgivning av lokal litteratur och är ett redskap inom det
regionala konstområdet bibliotek, litteratur och läsfrämjande vars ansvar ligger på Gotlands
länsbibliotek.
Stödet ges endast till tryckning av litteratur som i huvudsak handlar om Gotland eller vars
innehåll har tydlig anknytning till Gotland. För musikproduktion, film eller annan
medieproduktion hänvisas till andra stöd och instanser.
Bedömning av varje ansökan görs utöver kravet på gotlandsanknytning efter kriterier som
litterär och dokumentär kvalitet. Det tas även hänsyn till verkets allmänintresse och ämnesoch målgruppsspridning.
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Stöd ges inte till akademiska avhandlingar eller till återutgivning av tidigare verk.
Undantaget gäller också tidskrifter (årsböcker kan dock få stöd). Det ges inte heller till
översättning av publikation som tidigare har fått stöd för originalutgivning.
Ansökan görs av verkets författare eller upphovsperson, inte av förlag eller utgivare.
Ansökan görs på blanketten ”tryckningsstöd” som finns för utskrift på hemsidan. Provsida
eller innehållsförteckning ska bifogas ansökan.
Bedömning av ansökningar görs av gotlandicabibliotekarien i samråd med
länsbibliotekarien. Besluten delges aktuell nämnd inom Region Gotland. Ansökan kan
inlämnas löpande under året. Beslut tas två gånger årligen. Besked ges efter dessa datum.
Beviljat stöd utbetalas först då publikationen är klar och ett exemplar har inlämnats till
Almedalsbiblioteket. Ett krav är att det anges med text, och om det är tekniskt möjligt även
logotyp, i publikationen att stöd erhållits från Region Gotland.
8.6 Kulturpris
Kultur- och fritidsnämnden Region Gotland utser årligen en kulturpristagare som för
Gotland utfört en bestående kulturgärning i detta begrepps vidaste bemärkelse.
Allmänheten kan skriftligen inlämna förslag på pristagare.
REGLER FÖR REGION GOTLANDS KULTURPRIS
1. Region Gotlands kulturpris utdelas varje år till person/-er och/eller förening som för
Gotland utfört bestående kulturgärning i detta begrepps vidaste bemärkelse.
2. Kulturpristagare utses av Region Gotland på förslag av enskilda eller organisationer eller
politiska ledamöter.
3. Föreslagen kandidat bör, men behöver ej vara bosatt eller verksam på Gotland. Som
kandidat bör inte ifrågakomma tjänsteman, om avsikten är att belöna vederbörande för i
yrkesutövning utförd kulturinsats.
Region Gotlands kulturpris utdelas varje år till person/-er eller förening som för Gotland
utfört bestående kulturgärning i detta begrepps vidaste bemärkelse.
Kulturpristagare utses av aktuell nämnd inom Region Gotland på förslag av enskilda
personer eller organisationer. Uppmaning att insända förslag utannonseras på hösten.
Föreslagen kandidat behöver ej vara bosatt eller verksam på Gotland. Som kandidat bör
inte tjänstemän, om avsikten är att belöna för utförd kulturinsats i yrket, komma i fråga.
Sista dag för inlämnande av förslag meddelas genom annonsering.
8.7 Westfalen resestipendium
Gotland har ett utbyte av konstnärsstipendiater med Westfalen sedan 1975.Ett
resestipendium ges till den konstnär som åker från Gotland och ett stipendium för
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uppehälle ges till stipendiaten från Westfalen som besöker Gotland. Stipendiaterna får
möjlighet att bo och arbeta på respektive plats under en månad, vanligen september, samt
att få kollegiala kontakter, ställa ut egna verk med mera.
Alla på Gotland yrkesverksamma konstnärer kan ansöka om stipendiet.
Gotland kommuns konstkommitté handlägger ansökningar och nomineringar och föreslår stipendiat till
Kultur– och fritidsnämnden.
8.8 Kulturarbetsstipendium
Kultur– och fritidsnämnden fördelar kulturarbetsstipendier till enskilda personer eller
grupper (ej föreningar). Står du i begrepp att gå en konstnärlig utbildning eller är du på väg
att etablera dig inom det konstärliga området? Då kan du söka kulturarbetsstipendium för
att genomföra ett nyskapande kulturprojekt här på ön.
Stipendiesumman kan fördelas på en eller flera mottagare. Du som söker är folkbokförd på
Gotland och är mellan 18-30 år.
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9 STÖD TILL PENSIONÄRSFÖRENINGAR
9.1 Allmänt
Pensionärsförening/-organisation, som är ansluten till riksorganisation för pensionärer och
som uppfyller kraven i Allmänna bestämmelser avsnitt 1.3, kan ansöka om stöd i form av
aktivitetsstöd och/eller distriktsstöd.
9.2 Aktivitetsstöd
För att få ansöka om aktivitetsstöd krävs att föreningen har säte på Gotland och har minst
10 medlemmar som uppfyller Försäkringskassans pensionsregler.
Stödet består av ett grundbelopp per sammankomst och ett tilläggsbelopp per deltagare.
Beträffande regler för godkänd sammankomst se avsnitt 2.

9.3 Distriktsstöd
Distriktsstöd för bl a administration, samordning, nätverksbyggande och utbildning kan
sökas av distriktsorganisation eller ensamförening med distriktsfunktion. Om en
förening/lokalavdelning är ansluten till två eller flera distriktsorganisationer kan den endast
söka stöd via den ena distriktsorganisationen.
Stödet baseras på antalet medlemmar, som uppfyller Försäkringskassans pensionsregler, i
lokalföreningarna; dock räknas för varje förening högst så många medlemmar som
motsvarar antalet godkända sammankomster i föreningen.

10 STÖD TILL POLITISKA UNGDOMSFÖRENINGAR
10.1 .1 Allmänt
Politiska ungdomsorganisationer kan få stöd i form av grundstöd och/eller projektstöd om
de tillhör en politisk distriktsungdomsorganisation och är registrerad hos Region Gotland
och om moderpartiet är representerat i regionfullmäktige.
10.1.2 Anslag
Ungdomsorganisationerna får dela på 10 % motsvarande de pengar som moderpartierna
får av kommunen av det totala anslaget för partistöd. För ungdomsorganisationernas del,
fördelas sedan 50 % som grundstöd och 50% som projektstöd.
10.1.3 Att skicka in
För att er ungdomsorganisation skall ha möjlighet att ta del av stöden så måste ansökan
lämnas in senast den 30 april. Med ansökan skicka även in
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kopia på senaste verksamhetsberättelsen där uppgift om medlemsantal framgår.
justerat protokoll från distriktsorganisationens senaste årsmöte där det framgår. att
styrelsen beviljats ansvarsfrihet.
ekonomiskberättelse och revisionsberättelse.
utvärdering och redovisning av föregående års beviljade projektstöd.

10.1.4 Beslut
Beslut om hur stödet fördelas fattas av en beslutsgrupp utsedd av regionstyrelsen. Den
består för i de allra flesta fall av ett regionråd och ett oppositionsråd.
10.2 Grundstöd
10.2.1 Ansökan och utbetalning
Ingen ansökan behövs. Ungdomsorganisationen måste vara aktiv och visa det utbetalning
genom att skicka in föreningshandlingarna.
10.2.2 Anslag
Av grundstödet fördelas 25 % som fast belopp och 75 % fördelas i förhållande till det antal
mandat moderpartiet har i regionfullmäktige.
10.2.3 Ändamål
Grundstödet är bland annat avsett till föreningens löpande verksamhetskostnader som
lokal-, administrations- och personalkostnader och intern medlemsverksamhet.
10.3 Projektstöd
10.3.1 Ansökan och utbetalning
Projektstödet kan sökas när som helst på året. Ansökningsblanketten finns att hämta på
Region Gotlands hemsida och/ eller via e-tjänst.
10.3.2 Ändamål
Stödet fördelas efter ansökan och följande grunder värderas vid bedömning:






organisationen skall verka för eller bedriva utåtriktad, opinionsbildande verksamhet
där såväl medlemmar som allmänhet engageras i samhällsfrågor.
verksamhet som tydliggör vikten av lika könsfördelning och integration.
verksamhet där yngre åldersgrupper nås.
verksamhet som värnar demokratin.
alkohol– och drogfri verksamhet som också värnar om en tobaksfri miljö.

10.3.3 Uppföljning
Uppföljning och resultat skickas till Region Gotland senast sex veckor efter genomfört
projekt. En jämförelse av budgeten från ansökan skall bifogas. Projekt som ännu ska
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genomföras efter november beskrives i uppföljningen och redovisas vid nästa ansökan av
projektstöd. I de projekt där stöd inte förbrukats eller genomförts, minskas kommande års
grundstöd med samma belopp.

11. STÖD TILL STUDIEFÖRBUND
11.1 Allmänna bestämmelser
Stödets huvudsakliga syfte är att stödja och stimulera studieförbundens
folkbildningsverksamhet på Gotland. Villkor för stöd är att verksamheten är öppen för alla.
Dessa bestämmelser gäller för årligen genomförd verksamhet:
•

•

•

•

Bidrag kan utgå till sådana verksamma organisationer som är berättigade till bidrag
från Folkbildningsrådet för sin lokala verksamhet på Gotland. Den organisation
som är huvudman på Gotland söker bidraget.
Organisationen skall årligen till nämnden insända kopia på verksamhetsberättelse,
resultat- och balansräkning, revisionsberättelse samt justerat protokoll från
genomfört årsmöte och organisationen skall vid behov kunna ta fram
statistikmaterial.
Organisationen är skyldig att anmäla sådana väsentliga förändringar i organisationen
eller i verksamheten som kan påverka förutsättningarna för erhållande av bidrag.
Om oriktiga uppgifter lämnas i ansökan om bidrag kan nämnden besluta att
organisationen blir återbetalningsskyldig och/eller avstängas från bidrag under en
viss tid.
Dessa bestämmelser ersätter tidigare regler och bestämmelser.

11.2 Folkbildningsstöd
Stödet kan sökas av studieförbund anslutna till Svenska folkbildningsrådet. och enligt de
riktlinjer som anges av Folkbildningsrådet i publikationen Statsbidrag till studieförbund
2017 – villkor och fördelningskriterier fastställda av Folkbilningsrådets styrelse 16
december 2015. Det regionala bidraget följer samma regler och riktlinjer som det statliga
stödet enligt Förordning (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen, vilket innebär att
syftena med stödet vara att:
•
•
•
•

stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin
livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen
bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i
samhället
bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet

Bidraget skall fördelas enligt följande kriterier:
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•
•
•
•
•

Verksamhetsbidrag för studiecirklar 62%
Verksamhetsbidrag för kulturprogram 15%
Verksamhetsbidrag för annan folkbildningsverksamhet 5%
Organisationsbidrag 10%
Tillgänglighetsbidrag 8%

Gränsen för att erhålla såväl statligt som kommunalt stöd är att förbundet kan redovisa
minimum 2000 studietimmar/år.
11.3 Ansökan och beslut
Fördelning sker i enligt med respektive förbunds inrapporterade aktiviteter vilka publiceras
i Statistiska Centralbyråns officiella statistik. Varje förbund skall i början av varje år
rekvirera bidraget. Utbetalning sker därefter så snart som möjligt, efter att alla förbund har
inkommit med rekvisition.
Kultur- och fritidsförvaltningen Region Gotland Ärendenr KFN 2016/266 6(6)
12 STÖD TILL SOCIALA FÖRENINGAR
12.1 Allmänt
Sociala föreningar, som bedriver ideell och för samhället särskilt viktig verksamhet och
inom socialt stöd, kan söka verksamhetsstöd för kommande år. Föreningen skall vara
registrerad hos Region Gotland.
12.2 Ansökan
Ansökningsblankett hämtas på Region Gotlands hemsida, via e-tjänst eller beställes för
utskick från handläggare. Den ska innehålla beskrivning av föreningens verksamhet och
påvisat ekonomiskt behov.
Stödets storlek fastställs av aktuell nämnd inom Region Gotland. En beredningsgrupp med
deltagare från berörda instanser inom kommunen granskar och råder nämnden. Beslut om
stöd kan tidigast ske efter fastställd internbudget.
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Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Cecilia Herdenstam
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Kultur- och fritidsnämnden

Yttrande över remissunderlag ”Integrationsstrategi för
Gotland”
Förslag till beslut

Nämnden beslutar att inge förvaltningens tjänsteskrivelse som eget yttrande

Bakgrund

Nämnden ställer sig bakom den föreslagna Integrationsstrategin för Gotland
med nedanstående tillägg.
Svar på remissfråga

Regionstyrelsen önskar särskilt synpunkter på Integrationsstrategin som övergripande
inriktningsdokument för den svarandes nämnds, myndighets, organisations egen
verksamhetsplanering.
Bedömning

Under utvecklingsområdet Socialt sammanhang (s. 5) beskrivs strategier och
åtgärder för att möjliggöra individens egenmakt och skapa sociala sammanhang
för möten. Under detta utvecklingsområde bedrivs många av kultur- och
fritidsförvaltningens integrationsfrämjande verksamheter, t ex inom
biblioteken, ungdomsgårdarna och kulturområdet. Om förvaltningens
verksamheter nämns ökar synligheten för detta viktiga integrationsarbete och
möjligheten att strategin kan utgöra en grund för fortsatt arbete med att ta
fram verksamhets- och handlingsplaner inom förvaltningen.
Beslutsunderlag

Remissunderlag – Integrationsstrategi för Gotland, RS 2016/146
Kultur- och fritidsförvaltningen

Maria Modig
Kultur- och fritidsdirektör

Skickas till

Regionstyrelsen

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

Förslag till
remissversion
Integrationsstrategi för
Gotland
2017-2020

Förord
Gotland beskrivs ofta som Navet i havet, en ö som samlar och förenar. Så har det varit
historiskt och så är det fortfarande i dag. Under hösten 2015 upplevde Europa och Sverige
den största flyktingströmmen i modern tid. Aldrig förr har krig och konflikter tvingat så
många människor på flykt. Plötsligt kom världens händelser och all nyhetsrapportering
väldigt nära och för en del personer blev Gotland den plats dit man kom för att söka skydd.
Det är med stor medmänsklighet och engagemang som det gotländska samhället välkomnat
personer som är asylsökande och de som har beviljats uppehållstillstånd, inklusive
ensamkommande barn. Genom god samverkan mellan Länsstyrelsen, Region Gotland,
organisationer, föreningar, trossamfund, företagare och många, många frivilliga har vi stått
för ett bra och värdigt mottagande. Ibland lyfts vi fram som ett särskilt lyckat exempel när det
gäller mottagande och etablering och vi är övertygade om att det i dessa tider är extra viktigt
att gemensamt kraftsamla i det fortsatta arbetet.
Våra nya gotlänningar är viktiga för ön. Varje länsbo räknas – oavsett om vi är födda på
Gotland, inflyttade eller helt nya i landet. Asyl- och flyktingmottagandet bidrar till ökad
kompetens och till den drivkraft som möjliggör Gotlands fortsatta tillväxt. Det är vår
förhoppning att det gotländska samhället, även framöver, ska formas av nyfikenhet,
handlingskraft och övertygelsen om människors lika värde.
En gemensam integrationsstrategi för Gotland kommer att vara en betydelsefull och god
hjälp i det fortsatta arbetet med att introducera personer till en ny tillvaro i det gotländska
samhället. Strategin har tagits fram tillsammans med många olika aktörer, som bidragit med
värdefull kunskap och erfarenheter. Detta kommer att bidra till en helhetssyn kring
integrationsfrågor, där vi tillsammans skapar ett samhälle som tar tillvara sina nya invånare
på bästa sätt.

Björn Jansson
Regionstyrelsens ordförande

Cecilia Schelin Seidegård
Landshövding
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Integration
I den här strategin har vi tagit avstamp i den första av de elva europeiska grundprinciperna för
integration: Integration är en dynamisk dubbelriktad process med ömsesidigt tillmötesgående
mellan alla invandrare och invånare i medlemsstaterna.
För att uppnå integration mellan personer födda i Sverige och andra länder krävs en ömsesidig
förståelse och respekt för alla människors lika värde.
Syfte
Syftet med strategin är att ange övergripande mål och strategisk inriktning för det gotländska
integrationsarbetet.
Strategin är ett övergripande styrdokument för Gotlands arbete med integration och en
delstrategi i den kommande regionala utvecklingsstrategin (RUS).
Övergripande integrationsmål
Ett gotländskt samhälle som präglas av mångfald med lika rättigheter, möjligheter och
skyldigheter.
En strävan är att varje individ ges möjlighet att utifrån sina förutsättningar leva ett
självständigt liv med egen försörjning och deltagande i samhället på samma villkor som
andra. Individen upplever sig trygg och delaktig i det gotländska samhället.
Målgrupp för strategin
Integrationsstrategin berör alla som lever, bor och verkar på Gotland. Målgrupp är även
offentlig sektor, näringsliv, civilsamhällets organisationer och övriga aktörer som utför
insatser inom integration.
Samverkan – samarbete
Samverkan handlar om att ha en gemensam syn på vad som behöver göras och att ”dra åt
samma håll”. Samarbete innebär att olika parter konkret arbetar tillsammans för att nå
gemensamt uppsatta mål. För att lyckas krävs arenor för samverkan och samarbete. Den
lokala överenskommelsen (LÖK) underlättar och skapar förutsättningar för samverkan mellan
myndigheter. Gotlands integrationsråd har uppdraget att vara plattform för strategiska
integrationsfrågor.
Strategiska områden
I arbetet med att ta fram integrationsstrategin har fem viktiga utvecklingsområden
identifierats. De är valda utifrån de elva europeiska grundprinciperna för integration,
nationellt övergripande integrationsmål och Vision Gotland 2025. Samtliga områden är
beroende av varandra och utgör lika viktiga delar för en hållbar integration. Varje område
inleds med en kort beskrivning och därefter anges strategiska vägval och exempel på åtgärder.
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Arbete
Ett arbete bidrar till försörjning och möjliggör delaktighet i samhället. Personer som
kommer hit bidrar också med sin kompetens som är viktigt för Gotlands behov av kompetensförsörjning. En snabb etablering på arbetsmarknaden är viktigt. Det behövs effektiva
etableringsinsatser samt en arbetsmarknad där kvinnor och män oavsett etnisk bakgrund kan
delta.
Strategiska vägval

 Synliggöra arbetsmarknadens behov

Exempel på möjliga åtgärder
Marknadsföra Gotland utifrån behov av
kompetensförsörjning.
Nyttja befintliga plattformar och strukturer
som www.informationsverige.se
Erbjuda praktikplatser utifrån
arbetsmarknadens behov.

 Ta tillvara och tillgängliggöra
individens kompetens

Kartlägga, beskriva och hitta metoder och
modeller som syftar till att nyanlända
snabbare kommer i arbete.
Validering av tidigare utbildningar och
möjligheter till vidareutbildning.
Att personer som är asylsökande och
nyanlända tidigt kan ta del av förberedande
insatser för företagande.

 Säkerställa att alla vuxna får kvalitativa
och tidiga etableringsinsatser

Skapa flexibla organisationer med ökad
samverkan mellan myndigheter, ALMI,
näringslivet och civilsamhället. Fokus på
kompetensförsörjning, arbete och eget
företagande.
Individanpassade etableringsinsatser.

3

Boende
Möjlighet till att snabbt få en egen bostad är en grundläggande faktor för en långsiktig och
hållbar etablering. En egen bostad skapar förutsättningar för personen att påbörja sin
etablering och planera sin framtid.
Bostadsområden som speglar det samhälle vi lever i med en blandning av människor med
olika ursprung är viktigt för ett inkluderande samhälle. Strävan är att ha ett bostadsbestånd
som gör det möjligt för alla människor att etablera sig på bostadsmarknaden.
Strategiska vägval

 Långsiktigt mottagande av asylsökande
samt att Gotland uppfyller lagstiftning
kring mottagande av nyanlända och
ensamkommande barn

 I samhällsplanering verka för områden
med blandande bostadsformer och
miljöer som främjar möten mellan
människor för att motverka
segregation

 Verka för långsiktiga bostadslösningar
i olika storlekar till rimliga priser för
personer som bor eller vill flytta till
Gotland

Exempel på möjliga åtgärder
Dialog med Migrationsverket gällande
former för asylmottagandet.
I samverkan med Migrationsverket
genomföra insatser som gör att en större
andel nyanlända, vid anvisning, tackar ja
till bosättning på Gotland.
Integrationsaspekter beaktas i all
samhällsplanering.
Vid upphandling av mark och byggnation
samt under markanvisningsprocessen villkora
underlag som beskriver varierade typer av
bostadsformer.
Region Gotland arbetar med samordnad
bostadsförsörjning för att hantera bostäder
för personer med likande behov.
Bostäder för personer som är nyanlända
inkluderat ensamkommande barn bör i första
hand erbjudas på orter där det finns närhet
till skola, utbildning, sysselsättning/arbete,
aktiviteter eller att det finns goda
kommunikationer och där kontakter med
civilsamhället och volontärer redan är
etablerat.
Nära samverkan mellan Region Gotland,
Länsstyrelsen, kommunala bolag och privata
bostadsbyggare.
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Hälsa och sjukvård
Alla områden i denna strategi bidrar till förutsättningar för god hälsa på lika villkor.
Förekomsten av psykisk ohälsa är högre bland personer som är asylsökande och nyanlända,
inklusive ensamkommande barn. Hälsan påverkas av förhållanden i hemlandet, av
migrationen i sig och av hur väl integrationen i det nya samhället fungerar. Hälsofrämjande
arbete berör många olika aktörer som har olika uppdrag och perspektiv.
För att få tillgång till hälsofrämjande insatser och sjukvård är det viktigt att överbrygga hinder
såsom språk, kulturella skillnader och okunskap om det svenska sjukvårdssystemet. För att
etablera sig i samhället är tillgången och tilliten till hälso- och sjukvård en viktig faktor.
Strategiska vägval

 Skapa samhälleliga förutsättningar
för god hälsa på lika villkor och
självständigt liv

Exempel på möjliga åtgärder
Inom ramen för samhällsinformation erbjuda
hälsokommunikation på modersmål,
inkluderande information om den svenska
hälso- och sjukvården, med särskilt fokus på
primärvård, barn- och mödrahälsovård.
Säkerställa att personer som är asylsökande
och nyanlända har samma möjligheter, som
övrig befolkning, till hjälp och stöd om de
utsätts för våld eller förtryck av närstående.
Verksamheter och aktörer strävar efter en
gemensam syn på vad som främjar jämlik
hälsa.
Utveckla arbetssätt som utgår från att
familjen är en viktig del för att skapa
skyddsfaktorer som främjar en god hälsa.
Utveckla och vidmakthålla administrativa
system för att garantera patientsäkerheten.

 Vidareutveckla hälsofrämjande insatser
för barn och unga

Samverka och utveckla arbetssätt mellan
Region Gotlands verksamheter och andra
aktörer för att främja god och jämlik hälsa.

5

Socialt sammanhang
Integration sker i mötet mellan människor. Tillsammans kan vi skapa ett samhälle där
människor känner att de ingår i en gemenskap som har tillit och tilltro till varandra.
Trygga, stabila och positiva relationer skapar en känsla av sammanhang och delaktighet.
Att ingå i ett socialt sammanhang möjliggörs bl.a. genom individens tillgång till relationer,
sociala nätverk, fritidsaktiviteter och sysselsättning. Att skapa förutsättningar för människor
att mötas i gemensamma miljöer och tillgängliggöra utbud av aktiviteter är därför
betydelsefullt.
Strategiska vägval

 Möjliggöra individens egenmakt

Exempel på möjliga åtgärder
Identifiera och sprida metoder och arbetssätt
så att personer på egen hand kan ta del av
samhällsinformation.
Samverkan mellan myndigheter och civilsamhället kring tidiga insatser som främjar
kunskaper i svenska, kunskaper om det
svenska samhället, den svenska arbetsmarknaden samt hälsa.

 Verka för trygga och samordnade
mötesplatser med varierat utbud av
aktiviteter

 Verka för ökad interkulturell kunskap
och förståelse

Utveckla och samordna kommunikation kring
utbud av aktiviteter.
Samverkan mellan myndigheter och civilsamhället kring fritidsaktiviteter, sysselsättning, språkinlärning, samhällsinformation
och mötesplatser.
Kontinuerligt genomföra värdegrundsarbete
som berör mötet mellan personer från skilda
kulturer och ömsesidig förståelse.
Regelbundna fortbildningar, forum för samtal
och kunskapsutbyte.

6

Utbildning
Utbildning är viktigt för en framgångsrik integration. Utbildning på alla nivåer grundskola,
gymnasieskola och högre studier skapar möjlighet till delaktighet i samhällslivet och en
framtida etablering på arbetsmarknaden. Skolan är en väsentlig del i alla barn och ungdomars
vardag för att få en god start och motivera framtida studier och lärande. En inkluderande
undervisning som utgår från individens behov och förmåga skapar förutsättningar för
utveckling och ett långsiktigt lärande.
Strategiska vägval

 Säkerställa alla barns/elevers rätt till
en kvalitativ förskola, grundskola och
gymnasieskola

Exempel på möjliga åtgärder
Identifiera och utveckla nya arbetssätt för
individanpassad undervisning (t.ex. via
Skolverkets projekt kring nyanländas lärande
på Gotland).
Flexibel skolorganisation som är anpassad
efter elevernas behov.
Asylsökande ungdomar ska få slutföra
påbörjad gymnasieutbildning.

 Säkerställa att alla vuxna får kvalitativa
och tidiga etableringsinsatser

Flexibla organisationer med ökad samverkan
mellan myndigheter, civilsamhället och
näringslivet. Fokus på svenska för invandrare
(SFI) och samhällsorientering.
Individanpassade etableringsinsatser.

 Verka för tillgång till högre utbildning

Samverkan mellan olika aktörer för att ta
tillvara och vidareutveckla individers
kompetens, i förhållande till den gotländska
arbetsmarknadens behov.
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Ärende 9

Kultur- och fritidsnämnden

Remissvar Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop –
framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för
kultursamverkansmodellen (Ds 2017:8)
Förslag till beslut

Att kultur- och fritidsnämnden godkänner Region Gotlands remissvar enligt bilaga.
Remissvaret ska skickas i elektronisk form till ku-registrator@regeringskansliet.se. Svaren
ska ha inkommit till Kulturdepartementet senast den 14 juni 2017, varför ärendet bör
justeras omedelbart på kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 13 juni 2017.
Bakgrund

Kultursamverkansmodellen, som infördes 2011, har som syfte att öka det regionala
inflytandet samtidigt som ansvars- och rollfördelningen mellan nationell, regional och
lokal nivå skulle förtydligas. Sedan 2013 är alla län utom Stockholms län med. Modellen
innebär att landsting eller region får fördela vissa statliga medel till regional och lokal
kulturverksamhet till såväl institutioner som aktörer inom det fria kulturlivet.
Målet med kultursamverkansmodellen är att föra kulturen närmare medborgarna och att
ge landsting och regioner ett ökat ansvar och ökad frihet inom kulturområdet. Syftet är att
öka samverkan mellan stat, landsting och kommuner samt civilsamhället och de
professionella kulturskaparna. Enligt § 4 i förordningen som styr
kultursamverkansmodellen (2010:2012) om omfördelning av vissa statsbidrag till regional
kulturverksamhet ska fördelningen av statsbidraget bidra till att de nationella
kulturpolitiska målen uppnås samt ge ökade möjligheter till regionala prioriteringar och
variationer.
Uppföljning av kultursamverkansmodellen sker årligen av Kulturrådet och utvärdering
görs av Myndigheten för kulturanalys. År 2015 gjorde även en grupp inom riksdagens
kulturutskott en uppföljning och utvärdering av kultursamverkansmodellen, som
presenteras i rapporten ”Är samverkan modellen?” (2015/16:RFR4). Utvärderingen visar
att kultursamverkansmodellen har inneburit ett ökat regionalt och kommunal inflytande,
samtidigt som den statliga styrningen fortsatt är stark.
Kultursamverkansmodellen har bidragit till att kulturen kommit högre upp på den
politiska agendan i landsting och regioner. Trots detta har den inte lett till några
genomgripande förändringar i bidragsfördelning eller till ändrade möjligheter att nå de
nationella kulturpolitiska målen och inte heller till att nya deltagargrupper har nåtts.
Mot denna bakgrund bedömer utskottet att kultursamverkansmodellen bör ses över. I
promemorian lämnas förslag och bedömningar om den framtida inriktningen och
utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen. Utgångspunkt för förslag och
bedömningar är att minska skillnader i tillgång till kultur i hela landet samtidigt som
utrymme ges för regionala prioriteringar.
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Catrine Wikström

Bedömning

Remissvaret lyfter fyra punkter som är särskilt viktiga för Region Gotland, utifrån hur
kultursamverkansmodellen fungerar idag och utifrån promemorians förslag på utveckling
av modellen.
Den sammanlagda bedömningen av utredningens förslag är att:
1. Utifrån förutsättningar att nå de kulturpolitiska målen gör kultur- och
fritidsförvaltningen bedömningen att Region Gotland har svårt att hävda sig inom
kultursamverkansmodellen på grund av sin litenhet och därmed små resurser samt
avsaknad av flera kommuner att samverka med. Därför förordas att
medelstilldelning sker enligt en fördelningsprincip som stärker de svagaste istället
för att premiera de starkaste så att alla regioner kan öka delaktighet och
tillgänglighet till professionell kultur. Fördelar med att det regionala stödet till
kultur i Stockholm tas bort framhävs i remissvaret, då det innebär att Stockholm
tvingas med i kultursamverkansmodellen, vilket öppnar möjligheter för Region
Gotland att samverka med en stor och resurstark part.
2. Bedömning görs vidare att förslaget om att införa bild- och form som ett eget
område är bra, förutsatt att finansiering medföljer. Regionen har erfarenheter från
att området läs- och litteraturfrämjande tillfördes år 2015 utan att medel följde
med, vilket resulterat i att verksamhet bedrivits i mycket liten skala. Detta
resulterade i en inbyggd obalans mellan konstarterna inom
kultursamverkansmodellen.
3. Förvaltningen påpekar risker och möjligheter med att omorganisera området
konst- och kulturfrämjande verksamhet. Risk är att främjandeverksamheten med
konsulenterna i högre grad prioriteras ned och möjligheter är att främjandemedlen
kan användas friare av regionala politiker för att exempelvis prioritera produktion
och verksamhet istället. Redovisningen förenklas sannolikt, vilket är positivt.
4. Vad gäller utvecklingsbidragen gör kultur- och fritidsförvaltningen bedömningen
att det är lämpligt att staten fortsatt har hand om ansökningsprocesser och
kriterier för dessa, men påpekar också behovet av mer allmänna projektmedel.
Utvecklingsmedel behövs till regionen, men nuvarande system gynnar stora
regioner med resurser för medfinansiering och större samverkansmöjligheter.
Stora regioner har lättare att säkra att projekten håller den nivå som krävs, det vill
säga har karaktären av strategiska utvecklingsinsatser av nationellt intresse.
Kriterier såsom samverkan med andra regioner försvårar Region Gotlands
möjligheter att vara aktuella för utvecklingsbidrag.
Bilagor
1.
2.

Region Gotland remissyttrande Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop – framtida
inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen (Ds 2017:8)
http://www.regeringen.se/remisser/2017/03/remiss-ds-20178-kultursamverkan-for-ett-sverigesom-haller-ihop---framtida-inriktning-och-utvecklingsmojligheter-for-kultursamverkansmodellen/

Kultur- och fritidsförvaltningen
Maria Modig
förvaltningsdirektör
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Kulturdepartementet

Remissvar Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop –
framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för
kultursamverkansmodellen (Ds 2017:8)
Sammanfattning

Region Gotland ser i stort positivt på de flesta förslag till utveckling av
kultursamverkansmodellen som framförs i promemorian. De områden där Region
Gotland har särskilda synpunkter ses i korthet nedan.
1. Utifrån förutsättningar att nå de kulturpolitiska målen gör kultur- och
fritidsförvaltningen bedömningen att Region Gotland har svårt att hävda sig inom
kultursamverkansmodellen på grund av sin litenhet och därmed små resurser samt
avsaknad av flera kommuner att samverka med. Region Gotland ser mycket
positivt på förslaget att från och med 2018 införliva Stockholm i
kultursamverkansmodellen. Ur Region Gotlands perspektiv skulle det också vara
en fördel om fördelningsprinciperna nationellt, när extra medel skjuts till
modellen, syftade till att stärka de svaga regionerna så att alla regioner kan öka
delaktighet och tillgänglighet till professionell kultur. Region Gotland har svårt att
leverera i nivå med större regioner i kultursamverkansmodellen, vilket märks
exempelvis vad gäller satsningar på utvecklingsområden samt
medfinansieringsmöjligheter. Slutsatsen är att Region Gotland egentligen är för
litet för att vara med som egen region och skulle därför med fördel kunna ingå i
det kommande Region Stockholm.
2. Förslaget att införa bild- och form som ett eget område är bra, förutsatt att
finansiering medföljer. Region Gotland har erfarenheter av att införandet av läsoch litteraturfrämjande verksamhet som skedde 2015 har lett till svårigheter då
inga medel finns att göra verksamhet för. Området ska trots detta redovisa
verksamhet och följas upp både kvantitativt och kvalitativt.
3. Region Gotland anser att det föreligger en viss risk att ta bort områden konst- och
kulturfrämjande verksamhet som ett eget område. Risken är att det kan tas som
alibi för att minska på främjandeverksamheten, det vill säga
konsulentverksamheten. Fördelar finns dock också, bland annat att redovisningen
kan förenklas, att möjligheter att använda medlen till produktion eller annan
praktisk verksamhet ökar samt att användningen av medlen blir upp till den
regionala politiken att bestämma. Region Gotland förordar att man inväntar den
analys av främjandeområdet som Myndigheten för kulturanalys genomför under
året innan beslut tas.
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4. Vad gäller utvecklingsbidragen håller Region Gotland med om förslaget att dessa
fortsatt bör fördelas av Statens kulturråd för att säkra främjandet av strategiska
utvecklingsinsatser av nationellt intresse. Dock anser Region Gotland att systemet
i sin nuvarande form framförallt gynnar stora regioner med gott om resurser för
medfinansiering och större samverkansmöjligheter som kan säkra att projekten
håller den nivå som krävs för att kunna ligga i framkant i ett nationellt perspektiv.
Därför menar Region Gotland att det också skulle behövas en pott med allmänna
projektmedel som kan sökas för ordinarie verksamhet eller mindre
utvecklingsprojekt som är av regionalt intresse.
Nedan ses ytterligare synpunkter systematiserade efter rubrikerna i promemorian.
1.4 Ett delat ekonomiskt ansvar mellan offentliga aktörer

Kultursamverkansmodellen på Gotland har ca 54 % statlig finansiering och 46 %
regional/kommunal finansiering. I och med att Gotland är både en region och en
kommun i ett ser de ekonomiska förutsättningarna inte ut som i de flesta andra regioner
och landsting där fler kommuner är med och kan bidra till satsningar. De resurser som
krävs för att utveckla svaga områden saknas inom Region Gotland. Region Gotland är
egentligen för litet för att vara med i kultursamverkansmodellen som en egen region.
Nationell statistik för hela landet visar att finansiering av kultursamverkansmodellen sker
via en statlig del som uppgår till 30 %, landstingens del till ca 45 % och kommunernas del
ca 25 %. Eftersom landstingens och kommunernas del ökat relativt kraftigt under
perioden 2010-2014 och den statliga delen inte följt med i samma utsträckning drabbar
det en liten region som Gotland mer än en region med flera starka parter. SKLs
uppföljning av kultursamverkansmodellen som gjordes 2015 visar att landsting och
regioner över tid ökat sin finansiering av kultursamverkansmodellen med 149 mnkr mer
än staten under 2011-2014. Kostnadsökningarna har i de flesta fall inte härrörts till
ambitionshöjningar utan till att upprätthålla befintlig verksamhet. Myndigheten för
kulturanalys utvärdering som gjordes 2016 bekräftar bilden av att vissa landsting är små
och har begränsade resurser att fördela till kulturområdet.
Utifrån de ekonomiska ramar som Region Gotland har för kultursamverkansmodellen
krävs omfördelning för att kunna satsa på något utvecklingsområde. Modellen i sin
nuvarande konstruktion underlättar inte för små regioner med svag ekonomi att kunna
upprätthålla konstnärlig bredd, kvalitet och tillgänglighet i enlighet med nationella
kulturpolitiska mål. Det finns många argument för att omfördelning rent generellt skulle
behöva användas som ett verktyg för satsningar på svaga områden i högre grad än vad
som sker, men det är inte okomplicerat.
1.7 Särskilt om kulturmiljöområdets roll inom kultursamverkansmodellen

Region Gotland instämmer i att kulturmiljöarbetets roller och ansvar inom
kultursamverkansmodellen såväl som för nationella aktörer behöver bli tydligare och att
detta manifesteras genom ett tillägg i förordningen (2010:2012) är bra.
Det vore också bra om den nationella politiska nivåns engagemang kan tydliggöras och
strukturen för hur dialoger ska föras renodlas.
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2.1 Utgångspunkter

Kulturens roll för bildning skulle kunna stärkas i kultursamverkansmodellens förordning.
Då utgångspunkten är att utjämna klyftorna och skapa större förutsättningar för bättre
tillgänglighet till kultur och att minska skillnaderna över hela landet – och därmed också
på landsbygd – vore det mer ändamålsenligt att stärka upp svaga regioner utan krav på
motprestation.
Att kultursamverkansmodellen visat sig vara mer statisk än avsikten, visar på behovet av
att tillskjuta medel istället för att förvänta sig att regionala politiker ska omfördela inom
befintliga och väl fungerande verksamheter. De år det är val är detta än svårare och
sannolikheten minskar för att omfördelningar ska ske, eftersom det handlar om
människors arbetstillfällen – en viktig del av livet.
Vad gäller Kulturrådets möjligheter att omfördela mellan regioner och landsting har inte
heller här skett några stora förändringar, vilket visar på komplexiteten. Däremot, när nya
medel tillfördes modellen för 2017 så togs möjligheten att premiera de som satsat mest.
För små regioner med stora behov hade det varit bättre att använda extra medel till att
stärka upp de svaga och bereda möjlighet att satsa på utveckling inom de områden och
delar av landet som bäst behöver.
Det som skulle behövas överlag i Sverige är en regionalpolitik som har en uttalad strategi
och politisk vilja – inklusive handlingsplaner och incitament – för att underlätta och
stimulera medborgare att bosätta sig även på landsbygden. Istället pratar alla om
urbaniseringen som ett problem utan att vidta åtgärder som skulle kunna ändra
människors beteenden.
2.2 Kultursamverkansmodellens inriktning och omfattning

Vad gäller förslaget om att införa bild- och form som ett eget område i modellen ser
Region Gotland inga hinder för det så länge finansiering medföljer. Förutsätter det att nya
medel måste satsas från regionens sida blir det mer komplicerat. Vid tillägget av läs- och
litteraturfrämjande verksamhet till området regional biblioteksverksamhet 2015 ålades
regionerna att ombesörja uppföljningsbar verksamhet utan att några medel följde med.
Detta resulterade i en inbyggd obalans mellan konstarterna inom
kultursamverkansmodellen. Det finns en gräns för hur stort område varje person och
organisation kan ha som sitt arbetsfält att leverera kvalitativ verksamhet inom och att
dessutom göra det utan verksamhetsmedel fungerar inte. Att bibliotekslagens ambition
kring nationell samordning och kultursamverkansmodellens decentraliseringstankar
strävar åt olika håll gör inte saken lättare. Region Gotland ser det som positivt att en
nationell biblioteksstrategi är på gång och anser att det är klokt att invänta den.
Vad gäller förslaget att ta bort området konst- och kulturfrämjande verksamhet bedömer
Region Gotland att det föreligger risk för att detta kan tas som alibi för att ta bort eller
minska på främjandeverksamheten, det vill säga konsulenterna. På den positiva sidan
ligger att den kvalitativa redovisningen kan bli enklare då den hålls samman per
konstområde. Det kan också vara en fördel, både ur den regionala synvinkeln och från
institutionernas sida, att de medel som idag finansierar främjandefunktioner i framtiden
skulle kunna användas för produktion eller annan kärnverksamhet. Det skapar också en
möjlighet för regionala politiker att fritt kunna disponera om medel ifall så önskas.
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Region Gotland avser att göra en översyn av konsulentverksamheten med start i höst.
Myndigheten för kulturanalys gör en studie kring främjandeverksamheten som kommer
att presenteras i början av nästa år. Ett förslag är att invänta denna för att se hur
främjandeverksamheten fungerar idag, fördelar och nackdelar med nuvarande sätt att
organisera sig i olika regioner och överlag vilka utmaningar som finns ur regionernas och
konsulenternas perspektiv.
2.3 Filmområdets roll inom kultursamverkansmodellen

Vad gäller filmområdets roll och kultursamverkansmodellen anser Region Gotland att det
är bra att en utvärdering kommer att göras. Dels mot bakgrund av att den nationella
statistiken visar att finansieringen överlag minskat för filmområden sedan modellen
infördes, dels med tanke på att den nya statliga filmpolitiken inte hunnit hitta sina former.
Region Gotland ser positivt på att Myndigheten för kulturanalys gör utvärderingen.
2.4 Utvecklingsbidrag för strategiska prioriteringar

Vad gäller utvecklingsbidragen söks relativt få projekt från Gotland. De som söks får
oftast avslag för att de endera avser produktioner och/eller utställningar som hamnar i
kategorin ”ordinarie verksamhet”, eller för att de inte i tillräckligt hög grad är strategiska
utvecklingsinsatser av nationellt intresse. Behovet av typen allmänna projektmedel är
stort. Utvecklingsmedel behövs till regionen, men nuvarande system gynnar stora regioner
med resurser för medfinansiering och större samverkansmöjligheter. Dessa kan säkra att
projekten håller den nivå som krävs för att ligga i framkant ur ett nationellt perspektiv, det
vill säga har karaktären av strategiska utvecklingsinsatser av nationellt intresse.
Kriterier såsom samverkan med andra regioner försvårar, på grund av ö-läget, Region
Gotlands möjligheter att vara aktuella för utvecklingsbidrag.
Att använda utvecklingsmedel som styrmedel för att peka ut särkskilt prioriterade
områden fungerar bra– utifall att information om prioriteringar kommer regionerna
tillhanda i god tid samt att också allmänna projektmedel finns att söka. De kriterier som
finns för utvecklingsbidragen bör tas fram i samverkan mellan den statliga och regionala
nivån. Region Gotland önskar således att dialogen om prioriteringarna utökas och att det
även finns projektmedel att söka för produktioner som är inom ramen för ordinarie
verksamhet, eller av främst regional betydelse.
2.5 Samtliga landsting med i kultursamverkansmodellen

Region Gotland ser mycket positivt på förslaget att förordningen (1996:1598) om
statsbidrag till regional kulturverksamhet upphör att gälla. Dels är det onödigt med
parallella system, dels är det bra att hela Sverige har ett enhetligt system för regional
kulturverksamhet, det vill säga att även Stockholm är med i kultursamverkansmodellen.
Om detta blir verklighet skulle det ge en större regional balans, där hittills Västra
Götaland och Skåne dominerat. Det bör övervägas om Region Gotland kan ingå i
Stockholms Läns Landstings arbete med kultursamverkansmodellen.
2.6 Samråd med det civila samhället

Samverkan med civilsamhället inom Region Gotland fungerar överlag bra. Regionen har
god kännedom och bra kommunikation med de olika företrädarna för civilsamhället.
Region Gotland anser att förslaget att utveckla samrådet med det civila samhället är bra.
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Att beskriva metoder och syfte med dialogerna görs redan idag, men metodstöd,
checklistor och dylikt skulle stärka strukturen och kompetensutveckla och stödja
regionerna i hur dialoger sker på bästa sätt. Det arbete Ideell KulturAllians (IKA) gjort i
KICK-projektet vore värdefullt om alla kunde ta del av. Det civila samhället är en viktig
del som också bör få möjlighet att höja sin kompetens vad gäller långsiktiga och
strategiska målsättningar och dokument.
För de fria professionella kulturskaparna har Region Gotland organiserat en
referensgrupp med representanter för alla konstområden som träffas några gånger per år,
vilket fungerar väl. Gruppen lämnade också ett remssvar på kulturplanen i senaste
omgången.
Vad gäller de nationella minoriteterna kan dialogprocesserna utvecklas på Gotland, trots
att de är organiserade i låg grad, och stöd i hur detta kan gå till är välkommet.
2.7 Om dialogen mellan nationella och regionala politiska företrädare

Att formalisera dialogen mellan den nationella politiska nivån och den regionala politiska
nivån ser Region Gotland positivt på. Dock önskas ett förtydligande kring vad
formaliseringen skulle innebära.
Tack vare att kulturen hamnat högre upp på agendorna i regionerna behöver
kompetensen höjas kring kultursamverkansmodellens möjligheter och vilka
förutsättningar som råder. Då Region Gotland anser att kulturområdet spelar en viktig
roll för regionens tillväxt och attraktionskraft är det av godo att så stor förankring av
kulturpolitiska utmaningar som möjligt sker på hög nivå.
2.8 Mer ändamålsenlig uppföljning av kultursamverkansmodellen

Region Gotland inser att det är viktigt att det går att följa upp hur de medel som satsats
inom kultursamverkansmodellen använts och vilken effekt de får vad gäller kopplingen
till de nationella kulturpolitiska målen. Om systemen ses över av oberoende aktör är det
viktigt att resultatet landar i en minskad uppgiftslämnarbörda för regioner och landsting.
Eftersom kultursamverkansmodellen fortfarande är ny har det varit en del barnsjukdomar
och en viss procesströtthet kan skönjas på grund av ständigt justerade rutiner och
strukturer. Utgångspunkten att minska den administrativa bördan hos berörda aktörer är
därför bra. I ett större sammanhang är trenden tydlig – fler människor arbetar inom
administration och färre finns i kärnverksamhet. Detta är en tendens som motverkar de
nationella kulturpolitiska målen om allas möjlighet att delta i kulturlivet och tillgänglighet
till kultur för alla.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Maria Modig
förvaltningsdirektör
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Hanna Wärff Radhe
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Ärende 11a

Kultur- och fritidsnämndens
arbetsutskott

Rapport från arbetsgruppen konstfrågor
Förvaltningens konsthandläggare, Hanna Wärff Radhe har tillsammans med
intendenten för regionens offentliga konst vid Gotlands museum, Berit
Ångman Svedjemo följande att rapportera:

A. Byggprojekt Sävehuset - Efter samråd med med konstkonsult Linnea
Nordberg och byggprojektledare AnnaMaria Jörnhammar Englund har
arbetsgruppen besiktigat och godkänt de tre avtalade konstuppdragen i
Sävehuset av Monica Höll, Doris Sapunar Bengtsson och Tore Wallert.
Sävehuset invigdes den 30 mars. Öppen visning planeras ske närmast
under årets Gotland Art Week, v. 34.
B. Förvaltningen har emottagit positivt besked från Länsstyrelsen efter
ansökan om medel till vården av konsten i Världsarvet Visby. En
förundersökning med åtgärdsplan är påbörjad.
C. Tre av konstsamlingens större verk har varit med i en stor välbesökt
utställning i Santiago de Chile. En utställningskatalog finns på
kulturavdelningen. Verken består av vävda bilder av Eva Ek-Schaeffer.
D. Ny fråga om lån av vävar från Eva Ek Schaeffer är beviljad för kortare
utställning i Gällivare under hösten 2017.
E. Kulturutbytet med LWL - Landschaftsverband Westfalen Lippe Under september månad 2017 kommer den unga ljud- och
videokonstnären Anja Mothes från Münster konsthögskola att vara
regionens gäst och arbeta vid Själsö under sitt vistelsestipendium.
F. Den i Visby baserade konstnären Torbjörn Limé deltar som
representant för Hansestaden Visby i utställning under
HANSEartWORKS i Kampen under Hansedagarna 2017.

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post registrator-kfn@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon 0498-26 90 00 vxl
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G. Under 2017 görs uppdateringar av konstsamlingen genom inköp av
flyttbara verk i enlighet med 2016. Budget 90tkr. Rapportering av inköp
sker 1 gång/ år.
H. Ansökan om avtal med BUS - Bildupphovsrätt är beviljad. Avtalet
gäller för regionens och Gotlands museums användande av bilder på
verk ur regionens konstsamling. Avbildade verk skall årligen
rapporteras till BUS via kulturavdelningen.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Björn Ahlsén
Avdelningschef /
Kultur och ungdom

Hanna Wärff Radhe
Konsthandläggare
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Ärende 11c

Kvalitativ uppföljning av
kultursamverkansmodellen
Kompletterande blankett för kvalitativ uppföljning enligt Kulturrådets riktlinjer för
uppföljning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet

Frågorna i blanketten gäller den verksamhet som bedrivits under det år som redovisningen avser.
Frågorna utgår ifrån förordningen om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet
samt de nationella kulturpolitiska målen nedan:
Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla
ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla
samhällets utveckling.
För att uppnå målen ska kulturpolitiken:
 främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande
förmågor,
 främja kvalitet och konstnärlig förnyelse,
 främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas,
 främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan,
 särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur
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1 a. Hur har landstinget/regionen och de kulturverksamheter som fått statliga medel inom
kultursamverkansmodellen främjat kvalitet?
Med kvalitet avses både konstnärlig kvalitet, och andra typer av kvaliteter i verksamheten. Frågan avser både
strategiskt arbete och specifika insatser.

Region Gotlands år har präglats av färdigställandet av kulturplanen, remissperioden och behandlingen
av remissvaren samt den slutgiltiga beredningen inför kulturplanens fastställande i regionfullmäktige.
Region Gotland har arbetat strukturellt och strategiskt med kvalitetshöjning genom att i beslutet till
institutioner inom kultursamverkansmodellen villkora att medlen används kvalitetsfrämjande.
Sörja för att verksamheten håller hög kvalitet och bidrar med konstnärlig utveckling och förnyelse
Institutionen ska hålla en hög professionell nivå och kvalitet i all sin verksamhet samt vara en plattform för
konstnärlig utveckling och förnyelse inom området. Institutionen ska göra omvärldsanalyser, koppla forskning till
sin verksamhet, initiera ny kunskap och testa nya grepp. Institutionen ska årligen genomföra undersökningar där
slutkonsumenten får svara på frågor om nöjdhet kring utbud och innehåll i verksamheten.

I övrigt har områdena kommit olika långt i sitt kvalitetsarbete men den samlade bedömningen är att
kvalitetsfrågorna under året varit mer i fokus än tidigare. Inom scenkonsten bland annat tack vare de
villkorade medlen som använts för att höja kompetensen hos personal i kärnverksamheter vilket
gjordes genom produktionen Carmina Burana.
Den efterhand utökade vanan och erfarenheten av samverkan med nya parter har också bidragit
positivt till kvalitetshöjande processer och samarbeten.
Det strategiska arbetet för kvalitetsutveckling vad gäller dialogprocesser utvecklades i och med
framtagandet av den nya kulturplanen.
Gotlands Museum
Gotlands Museum arbetar strategiskt och systematiskt med kvalitetssäkring som en integrerad del av
museets verksamheter och processer. Exempel på sådan kvalitetssäkring är externa referensgrupper till
utställningar där museet bland annat arbetar tillsammans med Uppsala universitet och
Riksantikvarieämbetet. Ett annat exempel är vetenskapliga referensgrupper kopplade till såväl
forskningsprojekt som förlagsverksamheten, vilken ger ut både vetenskaplig och populär litteratur.
Museets personal medverkar också till att säkra kvalitet i externa sammanhang och hos andra
organisationer. Exempel på detta är utbildning av guider och ansvar för historisk kunskap i olika
utvecklingsprojekt bland annat på uppdrag av Statens fastighetsverk i arbetet med Roma Kungsgård.
Verksamheten kvalitetssäkras också genom utvecklingsgrupper med syfte att utveckla olika områden
inom museiverksamheten, bland annat forskning och turism.
GotlandsMusiken
Strategin är att kontinuerligt arbeta med konstnärlig utveckling och nyskapande via de professionella
produktioner som genomförs och genom ett inflöde av professionella frilansande musiker från hela
Sverige. En viktig parameter för musikernas utveckling är att arbeta med olika musikstilar. Ett
exempel är när samtliga musiker deltog i en heldagsworkshop med den kanadensiske musikern och
tonsättaren Bruce Cassidy, med syfte att främja kvalitetsutveckling inom jazz. Ett annat exempel är
studiebesök hos Stockholmsmusikens musiker, där en konsert med Max Raabes orkester ingick. Syftet
var att utbyta erfarenheter och arbetssätt.
Gemensamt GotlandsMusiken och Länsteatern
De villkorade medlen för 2016 använde GotlandsMusiken och Länsteatern gemensamt till
produktionen Carmina Burana där många olika konstarter och kompetenser gick samman och
arbetade fram en stor produktion. Detta interregionala samarbetsprojekt genomfördes tillsammans med
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Östgötamusiken samt Estrad Norr. Produktionen gav kompetenshöjning för alla inblandade parter då
lika professionella krafter samarbetade och därmed genererades utveckling för musiker,
skådespelare/sångare och dansare.
Länsteatern
Strategin är att ha rekryteringsbasen på nationell nivå. På tio års sikt har andelen tillfälligt anställda
ökat och intresset blivit större för att fria professionella söker sig till Länsteaterns produktioner.
Musikalen Jorden vi ärvde är ett exempel på ett brett samarbete och rekrytering på nationell nivå,
vilket bland annat bidrog en hög kvalitet både i produktionsarbetet och framförandet. Inom
dansområdet har nationella och internationella gästspel från Dansnät Sverige med hög kvalitet
prioriterats.
Gotlands Länsbibliotek
Länsbiblioteket arbetar strategiskt med kvalitet genom plandokument. Bland annat en flerårig
gemensam verksamhetsplan för biblioteken på Gotland och Länsbiblioteket, (kulturplanens avsnitt om
bibliotek, läsfrämjande och litteratur) ett inledande arbete kring en ny biblioteksplan samt stödjande
arbete och handledning kring bibliotekens framtagande av en ny medieplan.
Film på Gotland
Film på Gotland har under året arbetat strategiskt med främjande av kvalitet genom att, utifrån antagna
bedömningskriterier, bevilja stöd för filmproduktion och filmvisning i olika former, ge konstnärlig och
teknisk handledning, ekonomiskt filmstöd, visningsstöd och resestöd till unga talanger, fria
professionella utövare och filmarrangörer. Kriterierna utgår från filmisk idé, genomförbarhet och
anknytning till Gotland samt en konstnärlig och erfarenhetsmässig bedömning. Film på Gotland har
även tagit initiativ till och medverkat i relevanta nätverk.
Arbetet med kvalitetshöjning sker genom det strategiska greppet att söka extern finansiering för
projekt vars innehåll främjar utveckling av konstnärlig kvalitet. Exempel på specifika insatser är
projekten EU-projektet RIBS (se fråga 1h), Gotland Film Lab (se fråga 1b). Ett annat exempel på en
kvalitetshöjande åtgärd är ”bok-blir-film-metoden” i skolan och arbetet med film som verktyg för
integration.
Sedan 2014 samverkar Film på Gotland i ett treårigt utvecklingsprojekt med Gotlands Folkhögskolans
filmutbildningar samt med bibliotek och ungdomsgård i Kustateljén i Fårösund. I projektet har
framkommit behovet av en tydligare regional strategi och handlingsplan för filmområdet som helhet
och samverkansformerna mellan Film på Gotland, Gotlands filmfond och Filmregion StockholmMälardalen.
Film på Gotland arbetar strategiskt med omvärldsbevakning i olika nätverk på lokal till internationell
nivå och har en förmedlande funktion till verksamma filmintressenter på ön.
Ett konkret exempel på en kvalitetshöjande insats är att tillhandahålla teknik för möjliggörande av
workshops, produktion, experiment och visningsverksamhet.
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1 b. Hur har landstinget/regionen och de kulturverksamheter som fått statliga medel inom
kultursamverkansmodellen främjat konstnärlig förnyelse?
Frågan avser såväl insatser som anses bidragit till konstnärlig förnyelse som arbete som bidragit till förbättrade
förutsättningar för detta. Frågan avser både strategiskt arbete och specifika insatser. Inom ramen för
frågeställningen är det upp till landstinget/regionen att bedöma vad som utgör konstnärlig förnyelse.

Region Gotland har under året arbetat strategiskt med att främja konstnärlig förnyelse främst genom
att villkora att medel används till detta genom beslut (se fråga 1a).
Processarbetet som påbörjades 2014 med att bereda plats för möten och arenor på konstområdet har
fortskridit under 2016 och en förening bildades med syfte att lobba för att kulturskolans gamla lokaler
inte skulle säljas utan kunna hyras av föreningen som kontor, studior och verkstäder. Föreningens
medlemmar består till stor del av konstnärer, kulturföreningar och fria professionella kulturskapare
varav flera är KKN-företagare. I det arbetet har konstkonsulenten bidragit med att tillsammans med
före detta Gotlands konstskola vara initiativtagare till idén om ett kulturkluster i kulturskolans gamla
lokaler.
Under året arbetade scenkonstorganisationerna med att bilda samarbetsorganet Samscen med syfte att
säkra ett långsiktigt samarbete. Detta borgar för att fler produktioner görs tillsammans vilket i sin tur
förnyar och vitaliserar båda organisationerna ur ett konstnärligt perspektiv.
Gotlands Museum
Museiverksamheten arbetar med konstnärlig förnyelse i både utställnings- och programverksamhet,
vilket sker genom en strategisk satsning på att vara en arena för oväntade möten mellan konstformer,
mellan människor och mellan nu och då. Ett konkret exempel är ett medvetet arbete med att förnya
bokproduktionen när det gäller formgivning och layout, såväl som texternas ton och tilltal. En specifik
insats är det nationella integrationsprojektet I telefonen finns hela människan där frågeställningar om
flykt och identitet möts i gränssnittet konst, dokumentation och utställning. En annan specifik insats är
utställningarna på Konstmuseet En annan plats, där barnboksillustrationer tillsammans med berättelser
om flykt skapade ett alternativt angreppssätt i en angelägen samtidsfråga och Dr TexLers
Skörhetsinstitut, där konst och konsthantverk ställdes förenades med scenografins förutsättningar.
GotlandsMusiken
GotlandsMusikens strategi för att främja konstnärlig förnyelse hos musikerna ligger främst i det
långsiktiga samarbetet som sker med Gotlands Tonsättarskola. Genom workshops lär sig de unga
tonsättarna mer om instrumenten och deras möjligheter och begränsningar och GotlandsMusikens
musiker agerar mentorer och får dessutom bredda sina musikaliska referensramar. Samarbetet
utmynnar i festivalen Ljudvågor där GotlandsMusikens olika ensembler framför 10-20 nya verk om
året. Andra exempel främjande av konstärlig förnyelse är samarbetet med Musicano musikstudio med
att serva med olika arrangemang av housemusik för backtracks och akustiska instrument.
GotlandsMusiken genomförde också en KISS-tributekonsert för ”ung” publik.
Länsteatern
Länsteatern har en ambition att vara en bred musikteater med en tydlig profil inom teater, musik och
dans. Strategin för konstnärlig förnyelse sker genom att Länsteater knyter konstnärer med hög
konstnärlig kvalitet till sig. Internt arbetar de aktivt med studieresor och utbildningar för att ligga i
framkant efter de möjliga förutsättningar som finns. De dansföreställningar som visats under året har
varit i skilda genrer och kombinerat olika plattformar där projektioner och film bundits samman med
det som sker live på scenen. De har också varit gränsöverskridande experimentella
crossoverproduktioner.
Gotlands Länsbibliotek
Länsbiblioteket arbetar aktivt med verksamhetsutveckling av biblioteken på Gotland, inte med
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konstnärlig förnyelse.
Film på Gotland
Film på Gotland har främjat konstnärlig förnyelse genom ett strategiskt arbete för att uppmärksamma
den gotländska filmen inom Gotlands största näring, besöksnäringen. Detta har skett genom
nätverksbyggande och genom skapandet och lanserandet av Sveriges första filmturist-app, Gotland
Film Safari, som visar vägen till kända och okända filminspelningsplatser. Nätverkandet har lett till att
regeringens utredare i rapporten Hållbara Gotland har konstaterat att filmen är en tillgång för ön och
då särskilt filmrelaterad fotspårsturism och inom KKN-sektorn.
Det kanske tydligaste sättet att stärka filmen som konstart har varit att skapa en långsiktigt hållbar
struktur för konstnärlig utveckling på Gotland samt utbyten mellan lokalt och internationellt
konstnärliga utövare. En särskild insats är Gotland Film Lab, som är ett samarbete mellan en rad
aktörer där Film på Gotland leder arbetet i samverkan med de fyra internationella konstnärsresidensen,
ÖFÖC, BAC, VICC och Bergmangårdarna, som syftar till att utveckla Gotland som en plats för
internationell konstnärlig utveckling.
Fortbildningsinsatser inom VR/AR har förberetts under året.
Ett annat strategiskt arbete är att Film på Gotland har skapat nya visningsformat för filmen på ön.
Syftet har varit att nå fler unga. Ett exempel är lanseringen av det nya konceptet drive-in-bio på
Solbergabadet där man i simbassängen kan se filmer med vattentema.
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1 c. Hur har landstinget/regionen och de kulturverksamheter som fått statliga medel inom
kultursamverkansmodellen främjat ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas?
Kulturarv avser såväl materiella som immateriella uttryck. Kulturarv omfattar traditioner, språk, konstnärliga
verk, historiska lämningar, arkiv- och föremålssamlingar samt kulturmiljöer och kulturlandskap som överförs
från generation till generation. Frågan avser både strategiskt arbete och specifika insatser.

Region Gotland har under året arbetat strategiskt med att främja ett levande kulturarv som bevaras,
används och utvecklas främst genom att i arbetet med den nya kulturplanen tydliggöra
ansvarsområden och beskriva vilka olika instanser som är inblandade i kulturarv- och
kulturmiljöområdet. Under året lyftes en rapport som Kontigo gjort på uppdrag av Riksutställningar
om en idé att Gotland är en lämplig plats för en nationell kulturarvsinkubator. Under året arbetades
mot att förverkliga detta inom ramen för Hållbara Gotland, det vill säga de 100 mnkr som Gotland
tilldelats som omställningsmedel för förlorade arbetstillfällen inom kalkindustrin då Ojnareskogen ska
bli ett Natura 2000-område. Ett av de fyra områden som identifierades för satsningar är en hållbar
besöksnäring och kultur, där en förstudie gjorts.
Under året har ett arbete påbörjats för att utveckla Roma Kungsgård, som bland annat har involverat
Gotlands Museum. Museet har inlett arkeologiska undersökningar av platsen, bland annat
klosterområdet och den förmodade platsen för det gutniska alltinget. Region Gotland har varit den
drivande parten och samordnat olika aktörer som har intressen i platsen. Tillsammans har ett
utvecklingsarbete startats upp där olika strategier för att utveckla platsen som besöksmål processats.
Man har även tittat på förslag till drifts- och finansieringsformer. Målet är att platsen ska vara en
attraktiv plats och ett intressant besöksmål för bland annat kryssningsturisterna som anländer från och
med 2018, då dessa på relativt kort tid vill kunna göra kvalitativa nedslag i gotländsk natur och kultur
och historiska platser. Parterna i utvecklingsarbetet är Statens Fastighetsverk, Visby Stift, Gotlands
förenade besöksnäring, Romateatern och ett antal småföretagare inom konsthantverk samt
föreningslivet. För att börja göra platsen mer attraktiv förlades årets nationaldagsfirande där.
Kulturarvsrådet har under året haft näringsfrågor i förhållande till kulturarvet i fokus och bland annat
diskuterat turism, kryssningskajen och dess effekter ur ett hållbarhetsperspektiv, infrastruktur,
paketering av produkter, gentrifieringsrisker, samt tillgänglighet och marknadsföring av Visby som
världsarv.
Gotlands Museum
Gotlands Museum har sedan 2010 arbetat strategiskt med att utveckla metoder för att tillgängliggöra,
använda och utveckla ett levande kulturarv. Med erfarenhet från museets arbete med
tillgängliggörande av Visbys ruiner, där besöksantalet ökat från 7 000 till över 200 000 besökare per år
2016, har museet genom generösa öppettider, via samarbeten med lokala aktörer samt innovativa
publika arrangemang, vidareutvecklat verksamheter för att levandegöra kulturarvet. Genom det
digitala systemet för våra samlingar, Collective Access, som har en enkel sökfunktion tillgängliggörs
Gotlands Museums samlingar och arkiv digitalt. Collective Access har funktionen att användare kan
lägga till information, kommentera och ställa frågor om föremål eller handlingar, vilket gör att
kunskapen om samlingarna ökar med hjälp av allmänheten. Samlingarna tillgängliggörs även genom
en specifik insats där öppna visningar för allmänheten hålls regelbundet. En annan specifik insats är
verksamheten vid museigården Norrbys i Väte, Gotlands enda kulturreservat, som tillgängliggörs
genom att pedagogiskt visa verksamhet inom åker-, skogsbruk och djurhållning, vilket levandegör
kulturarvet på en gård från första hälften av 1900-talet. Exempel på samarbetspartners vid
Kulturreservatet är Väte hembygdsförening, Gotlandsbullen med flera.
GotlandsMusiken
Strategin är att GotlandsMusiken ska vara ett komplement till det gotländska musiklivet, med syfte att
erbjuda största möjliga utbud. Detta görs genom att tre mindre ensembler arbetar specifikt med olika
musikaliska kulturarvsuttryck avseende bland annat brunnsmusik, jazz och klassisk ensemblemusik.
Även de större ensemblerna Visby Storband och GotlandsMusikens orkester främjar ett levande
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kulturarv och att den musikaliska mångfalden bevaras, används och utvecklas.
Länsteatern
Länsteatern utgår från det lokala kulturarvet i allt arbete. Strategin är att spela kontinuerligt i
kulturmiljöerna och använda dem som grund för de berättelser som gestaltas på scenen i teater, musik
och dans. Ett exempel är Bättre begagnat, som utgår från lokala texter om gotländska traditioner,
språk, mentalitet och medvetande.
Gotlands Länsbibliotek
Länsbiblioteket arbetar inte med kulturarvsfrågor.
Film på Gotland
Film på Gotland har ingen uttalad strategi, men verkar för att stärka och levandegöra kulturarvet efter
Ingmar Bergman och för att tillgängliggöra gotländsk film för allmänheten. Ett exempel på detta är
samarbetet med Bergmancenter och Bergmangårdarna, bland annat som arrangörer av det nationella
talangprogrammet Talangdagarna på Fårö, som sker i samarbete med alla Sveriges filmregioner,
under Bergmanveckan. Programmet stöds av SFI och ger filmtalanger från hela landet möjlighet att ta
del av Bergmans filmkonst och livsverk samt exklusiva master classes. Fokus 2016 var relationen
mellan skådespelare och regissör. Ett annat exempel är utvecklandet av appen Gotland Film Safari,
där hundraårigt arkivmaterial visas tack vare samverkan med bland annat Filmarkivet, SFI, SVT och
olika svenska filmbolag.
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1 d. Hur har landstinget/regionen och de kulturverksamheter som fått statliga medel inom
kultursamverkansmodellen främjat allas lika möjligheter att delta i kulturlivet oavsett kön,
könsidentitet eller könsuttryck?
Frågan avser möjligheter att utöva ett aktivt konstnärskap, arbeta och ha inflytande inom kulturlivets
organisationer samt att ta del av kultur. Frågan avser både strategiskt arbete och specifika insatser.

Region Gotland har internt arbetat strategiskt med frågan genom den jämställdhetsplan som togs i
fullmäktige under året. Planen inkluderar en likabehandlingspolicy med utgångspunkt i
diskrimineringslagen. Ett arbete påbörjades också med att inkludera ett jämställt regionalt
tillväxtperspektiv i regionens nya regionala utvecklingsstrategi.
Arbete skedde också med målformuleringar inför nya kulturplanen och dess fokusområde kulturell
delaktighet, där mångfaldsperspektiv vad gäller diskrimineringsgrunderna är ett mål.
Bidragsmottagande organisationer uppmanas att anordna och medverka i utbildningar i jämställdhet
och Region Gotland ska årligen erbjuda utbildningstillfällen.
I de beslut som reglerar villkoren för kulturinstitutionerna finns en punkt kring att – oberoende av kön
– ska de regionalt tillgängliggöra sina verksamheter och ge alla möjlighet att delta i och ta del av det
regionala kulturlivet.
På den primärkommunala sidan har stöd givits till Gotland Pride och flera av de regionala
institutionerna samverkar med föreningen.
Gotlands Museum
Gotlands Museum har sedan 2009 har visionen Museum för alla! Oavsett ålder, kön,
funktionsförutsättning, etnisk eller kulturell bakgrund ska museets besökare få goda upplevelser med
möjlighet till reflektion och kreativitet. Detta innebär ett långsiktigt strategiskt och medvetet arbete där
intersektionalitetsperspektiv genomsyrar Gotlands Museums förhållningssätt till vår verksamhet.
Under året var Gotlands Museum delarrangör av Gotland Pride, med drop-invigsel i Bildstenshallen
och aktiviteter på Konstmuseet, där visades konstnären Maria Norrmans film P18/Q –
Queerkompaniet. Konstnären föreläste även om sitt konstnärskap som behandlar hbtq, identitet och
former för rollspel. I årsboken Gotländskt Arkiv med tema idrott, gavs flera perspektiv, bland annat på
att vara kvinna och elitidrottare. I utställningen Personligt fanns berättelser på teman som individuellt
och gemensamt, subjektivt och objektivt, manligt och kvinnligt, medvetet och omedvetet.
GotlandsMusiken
Grunden för strategin är det arbete avseende jämställdhet och hbtq-frågor som påbörjades under året.
Arbetet med att uppdatera den gamla jämställdhetsplanen till en likabehandlingsplan påbörjades under
året och godkänns av styrelsen under våren 2017.
Länsteatern
Det strategiska greppet är att Länsteatern under tre år arbetat aktivt med Gotland Pride och Fenix
ungkulturhus med syfte att sänka trösklar till teatern, både vad gäller produktioner som samarbetspart,
som publik och för anställning. Resultatet har blivit att teatern ses som en välkomnande part. Detta
arbete resulterade i att teatern fick årets ”guldbagge” från Gotland Pride. Produktionen Jag vet vem
jag är utgick från en gotländsk intersexuell person, Andreas Bruce, som levde på Gotland andra
hälften av 1800-talet. Föreställningen spelades för vuxna och för gymnasieskolorna. Vid val av
gästande dansföreställningar har prioriteringen gjorts på att visa olika kön och könsidentiteter på
scenen, vilket är särskilt viktigt med hänsyn till ö-läget där möjligheten att ta del av denna typ av
mångfald i dansutbudet är starkt begränsad.
Gotlands Länsbibliotek
Länsbiblioteket arbetar strategiskt med hbtq- och jämställdhetsfrågor framför allt genom den
mångfaldsplan för biblioteken på Gotland som fastställdes under året. En workshop genomfördes för
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att få folkbibliotekspersonalens input under planskrivandet och en workshop kring tillämpningen av
planen. Hänvisning till 1f vad gäller kompetensutvecklingsprojektet Så många fler, som handlar om
mångfaldsfrågor och diskrimineringsgrunderna.
Film på Gotland
Film på Gotland arbetade under året med att förbereda för en strategi för mångfald i enlighet med
kulturplanen. Verksamheten ska rikta sig till alla. Film på Gotland har under året inte genomfört någon
riktad verksamhet mot icke-cis-personer, men medvetenhet kring dessa frågor ingår i kriterierna vid
bedömning av projekt- och filmstöd och olika könsuttryck avspeglar sig ofta i de filmer som bevilja
stöd. Exempel är två kortfilmsprojekt Mie av Alva Lindenbaum och P18 av Maria Norrman som båda
behandlar hbtq- och mångfaldsfrågor. Samverkan sker också med Fenix Ungkulturhus som arbetar
medvetet med hbtq-frågor och Film på Gotland har förlagt verksamhet i huset för att öka
tillgängligheten för ungdomar och unga vuxna i åldrarna 16-25 år.
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1 e. Hur har landstinget/regionen och de kulturverksamheter som fått statliga medel inom
kultursamverkansmodellen främjat allas lika möjligheter att delta i kulturlivet oavsett
funktionsnedsättning?
Frågan avser möjligheter att utöva ett aktivt konstnärskap, arbeta och ha inflytande inom kulturlivets
organisationer samt att ta del av kultur. Frågan avser både strategiskt arbete och specifika insatser.

Region Gotland arbetar strategiskt med tillgänglighet genom att det är ett fokusområde i kulturplanen.
Alla regionala kulturinstitutioner uppmanades under året att uppdatera sina handlingsplaner för
tillgänglighet och fick skriva under på att enkelt avhjälpta hinder avlägsnades i enlighet med
Kulturrådets riktlinjer, samt att websidor uppgraderades ur tillgänglighetsperspektiv enligt direktiv.
Gotlands Museum
Gotlands Museum strävar efter tillgänglighet i alla sammanhang där verksamhet bedrivs. Gotlands
Museum bedriver verksamhet i byggnader från 1200-talet till 1800-talet, vilket skapar ytterligare en
dimension vad gäller tillgänglighetsfrågor. Besökare samt anställda med funktionsnedsättning ska
kunna komma in och ta sig runt i lokaler och på besöksplatser samt ta del av alla aktiviteter. Genom en
helt ny hemsida, som uppfyller tillgänglighetskraven (WCAG 2.0) och med Collective Access skapas
en digital tillgänglighet till verksamheten. Utställningarna har under de senaste åren bearbetats vad
gäller tillgänglighet – materialval och stationer som inbjuder till att med alla sinnen tillgodogöra sig
upplevelser och information har varit en viktig del i förnyelsen. Utställningstexter har bearbetats vad
gäller tillgänglighet, alla texter finns på svenska och engelska. I utställningen Skepp & Skoj där lära
genom lek står i fokus är det taktila en viktig del. Även i konstutställningen Fjärilsvingar ovan
betongen var upplevelsen med alla sinnen det centrala.
GotlandsMusiken
Det strategiska arbetet med handlingsplanen för tillgänglighet uppdateras årligen och har bidragit till
att alla GotlandsMusikens evenemang numer alltid beaktar tillgänglighetsaspekter för
funktionsnedsatta. Under året har anpassningen inneburit att en artist med funktionsnedsättning kunnat
repa och genomföra konserter runt om på ön. Dessutom framträder GotlandsMusikens små ensembler
i sin uppsökande verksamhet både ålderdomshems, sjukhem och specifika institutioner för
funktionshindrade. Ett exempel är att konserter genomfördes på Händelsecentrum, Desideria och
Daglig verksamhet för daglediga.
Länsteatern
Länsteatern arbetar utefter en handlingsplan för tillgänglighet och har en strategi att successivt
förbättra den digitala tillgängligheten, exempelvis vad gäller produktioner och publikrespons.
Tekniska förbättringar har gjorts på teatern för att tillgängliggöra föreställningar oavsett konstruktion
av teaterrummet och de publika delarna som gradänger med mera. När dans- och teaterproduktioner
förläggs runt om på ön, både egna och gästspel, prioriteras tillgänglighet och föreställningar läggs i
lokaler som är funktionsanpassade.
Gotlands Länsbibliotek
Strategiskt arbete med att främja allas möjligheter till kulturlivet oavsett funktionsnedsättning har skett
genom årlig revidering av tillgänglighetsplanen för Länsbiblioteket samt stödjande insatser i arbetet
med biblioteken på Gotlands tillgänglighetsplan. En prioriterad kärnverksamhet är taltidningen som
ges ut av Länsbiblioteket för personer med läshinder, samt inläsning av två talböcker med
gotlandsanknytning. Som ett led i att implementera tillgänglighetsplanen har Länsbiblioteket och
taltidningens webbplatser flyttats till Region Gotlands för att kunna uppfylla nuvarande
tillgänglighetskrav. Hänvisning till 1f vad gäller kompetensutvecklingsprojektet ”Så många fler”, som
bland annat handlar om tillgänglighetsfrågor.
Film på Gotland
Den tillgänglighetsplan som utarbetades 2013 är ett levande dokument som kontinuerligt uppdateras
och beaktas i verksamhetsplaneringen. Som ett led i förverkligandet av tillgänglighetsplanen har
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hemsidan tillgänglighetsanpassats under året. Film på Gotland verkar för att öns biografer ska vara
anpassade för personer med funktionsnedsättning så att alla arrangemang inklusive skolbiovisningar
ska kunna möjliggöra en filmkulturell upplevelse. Skolbion har de senaste åren fått ökat besöksantal
av särskola, personer med NPF-diagnos och elever med både syn- och hörselnedsättning.
Ett exempel från Film på Gotlands verksamhet är att under Almedalsveckan arrangerades en visning
av Flickan, mamman och demonerna i samverkan med Psykiatrifonden och TriArt, följt att ett samtal
kring föräldrar med schizoaffektiva sjukdomar där bland annat regissör Suzanne Osten medverkade.

1 f. Hur har landstinget/regionen och de kulturverksamheter som fått statliga medel inom
kultursamverkansmodellen främjat allas lika möjligheter att delta i kulturlivet oavsett etnisk
och kulturell bakgrund?
Frågan avser möjligheter att utöva ett aktivt konstnärskap, arbeta och ha inflytande inom kulturlivets
organisationer samt att ta del av kultur. Frågan avser både strategiskt arbete och specifika insatser.

Region Gotland har under året arbetat mer praktiskt än strategiskt med att hantera den flyktingström
som kommit till ön. Integrationsarbete har varit i fokus och Region Gotland har under året arbetat med
att inkludera asylsökande och nyanlända på ön genom olika verksamheter. Alla regionala
kulturinstitutioner har bland annat sett över sina verksamhetsmål för att arbeta mer inkluderande
gentemot målgruppen samt sina kommunikationsforum vad gäller språk. Länsinstitutionerna
har försökt hitta nya målgrupper och bredda sitt utbud så att det ska vara angeläget för asylsökande
och nyanlända. Flera av institutionerna har startat eller deltagit i olika integrationsprojekt och
även samverkat med organisationer och andra aktörer för att på olika sätt stödja arbetet med
flyktingmottagandet. Länsbiblioteket har haft en särställning i integrationsplanering och samordning
inom regionen som helhet och inom kultur- och fritidsförvaltningen.
Gotlands Museum
Med utgångspunkt i Gotlands Museums strategi Museum för alla har vi som specifik insats etnisk och
kulturell bakgrund arbetat med frågeställningar kopplade till flykt flyktingar och identitet. Genom
utställningen Välkommen till Sverige|Välkommen till Gotland berättades historiska perspektiv på flykt.
I bildutställningen Sabells röda klänning av den grekiska illustratören Daniela Stamatiadi visades
barns perspektiv på flykt. Studiecirkeln Mötesplats historia utformades och genomfördes i samarbete
med IM (Individuell Människohjälp) och Sensus. En studiecirkel för nya och gamla gotlänningar med
ett gemensamt intresse för historia. Projektet Konstakuten, finansierat av Arvsfonden, utgick från
temat integration i mötet och arbetet med grundskoleelever.
GotlandsMusiken
En del av jämställdhetspolicyn som går mot att vara en mångfaldspolicy säkerställer att
GotlandsMusiken medvetet arbetar med ett mångfalds- och interkulturellt perspektiv. Specifika
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insatser under året gjordes då Gotland upplevde en stor flyktingström. Ett samarbete med Svenska
kyrkan gjordes där jazzgruppen, blåsarkvintetten och brassensemblen medverkande vid domkyrkans
arrangeman Otendag, dit nyanlända bjöds in. Under året förbereddes även projektet Songlines med
stöd från Arvsfonden som ska arbeta med integration av unga asylsökande och ensamkommande
genom musik, liksom samarbete med Bilda för projektet Kulturkompis.
Länsteatern
På detta område finns ännu ingen specifik strategi, men Länsteatern har gjort specifika insatser
exempelvis genom att tillgängliggöra biljetter för medverkande i Kulturkompis, spelat förställningar
utan semantisk kod samt i samarbete med Gotlandsmusiken genomfört ett nationellt projekt, Carmina
Burana, där texter gavs på arabiska och engelska. Föreställningar med dansare med olika etnisk och
kulturell bakgrund har visats under året.
Gotlands Länsbibliotek
Mångfaldsplanen för Biblioteken på Gotland som nämns under fråga 1d hade sitt ursprung i den
integrationsutmaning som Gotland ställdes inför under året, men utvidgades efterhand till att omfatta
ett bredare mångfaldsperspektiv och omfatta alla diskrimineringsgrunder. Länsbiblioteket initierade
och höll i planarbetet. En specifik insats som gjorts är ett internutbildningstillfälle för
bibliotekspersonal om inköp av böcker på andra språk än svenska i samarbete med Internationella
biblioteket. Biblioteksutvecklaren har varit sammankallande för kultur- och fritidsförvaltningens
integrationsgrupp för information, diskussion och samordning av integrationsfrågor. Utvecklaren
fungerade också som förvaltningens samordnare i integrationsfrågor samt representerade förvaltningen
i Region Gotlands integrationsnätverk. Under året påbörjades analysarbetet inför
kompetensutvecklingsprojektet Så många fler som kultur- och fritidsförvaltningen driver tillsammans
med Gotlands idrottsförbund och SISU idrottsutbildarna med medel från EUs socialfond. Projektet
utgår från diskrimineringsgrunderna och ska öka personalens kunskaper och förståelse för mångfald,
interkulturalitet, jämställdhet, hbtq-frågor och tillgänglighet.
Film på Gotland
Strategiskt arbete med interkulturalitet sker främst på integrationsområdet. Film på Gotland använder
film som ett verktyg för integration och strategin för att nå dessa målgrupper har varit att aktivt söka
samarbeten med boenden för ensamkommande, enskilda asylsökanden och andra aktörer. En specifik
insats är projektet RIBS (Rolling Images in Business Startups, se mer info under fråga 1h) där Film på
Gotland samverkar med föreningen Demokrati för barns framtid (DBF) som arbetar med
integrationsfrågor. RIBS har ett flertal ungdomar med annan etnisk bakgrund med i olika delprojekt
och utbyten, exempelvis ett internationellt läger i Saaremaa. En annan specifik insats som sker årligen
är att Film på Gotland arrangerar Noomaraton och kortfilmsfestivalen Quick-pix. Noomaraton-laget
bestod 2016 av asylsökande pojkar som vann riksfinalen med filmen Nu eller aldrig. Ett annat
exempel på framgångsrikt integrationsarbete är ett delprojekt inom Gotland Film Lab, där Zanyar
Adamis långfilm inspirerade föräldrars kamp för ett fritt Kurdistan och flykten till Sverige. Ett annat
exempel är att i Kustateljén, där Film på Gotland är en av aktörerna, arrangerades flyktingfika i
Fårösund där animerade korta barnfilmer visades.
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1 g. Hur har landstinget/regionen och de kulturverksamheter som fått statliga medel inom
kultursamverkansmodellen på andra sätt främjat allas lika möjligheter att delta i kulturlivet?
Frågan avser insatser som utifrån andra aspekter än de i fråga 1 c – e främjat allas lika möjligheter att delta i
kulturlivet. Andra aspekter kan exempelvis vara socioekonomisk bakgrund och geografisk hemvist. Även
digitalt tillgängliggörande eller andra metoder för att göra verksamheten mer tillgänglig för allmänheten kan
beskrivas här. Frågan avser både strategiskt arbete och specifika insatser.

Strategiskt arbete sker inom regionen via de statliga omställningsmedlen inom Hållbara Gotland (se
fråga 1c), där en förstudie kring det utpekade området digitalisering gjorts, där program för digital
tjänsteutveckling inom besöksnäring är en del. Science Park Gotland arbetar med utvecklingsprogram
kring digitala tjänster. Målet är att utveckla nya produkter och tjänster inom de områden som Hållbara
Gotland omfattar.
Region Gotlands Regional digital agenda som togs av fullmäktige 2015 fastslår att under 2016
beräknas hela ön ha fibernät och att Gotlandsmodellen varit framgångsrik, det vill säga att en stark
offentlig styrning som ser till att näten har jämn kvalitet och är förberedda för framtida lösningar,
samtidigt som socknarna har goda möjligheter att göra egna val.
Gotlands Museum
Gotlands Museums grunduppdrag är att vara samhällets minne som samlar och sprider kunskap om
länets konst, natur- och kulturarv samt verkar för att det försvaras, vårdas, brukas och görs tillgängligt
för alla. Utifrån detta uppdrag bedrivs verksamhet över hela ön och tillsammans med andra aktörer,
samt genom en ökad digital tillgänglighet finns möjligheten att delta i museets verksamhet, oavsett
geografisk hemvist.
Gotlands Museum har under de senare åren haft familjen som en av målgrupperna, med fokus att
skapa utställningar och publik verksamhet där olika generationer lär och upplever tillsammans.
Ålderskategorin 0-18 år har fri entré till alla besöksmål. Gotländska skolklasser erbjuds att under
terminstid delta pedagogledd verksamhet, som är avgiftsfri. Högskolestuderande har reducerad
entréavgift.
Under senare år har en satsning på sociala medier genomförts, digitalisering av samlingar och
arkivalier (Collective Access) med syfte att ge fler möjlighet att ta del av verksamheten oavsett
geografisk hemvist. Med en helt ny tillgänglighetsanpassad hemsida samt informations- och
instruktionsfilmer om verksamheten och specifika ämnesområden, skapas ytterligare en dimission av
tillgänglighet.
Genom samarbeten med andra aktörer, såsom Gotlands Hembygdsförbund, Bungemuseet AB,
Medeltidsveckan samt besöksnäringen nås en ännu större publik, som kan delta i verksamhet med både
bredd och spets.
GotlandsMusiken
Strategin utgår från handlingsplanen för tillgänglighet och säkerställer att socio-ekonomiska och
geografiska hinder minimeras genom att många konserter sker på bibliotek över hela ön, där inget
inträde tas. Rabatter finns för barn och unga, exempelvis är inträdet på familjekonserterna sänkt till
hundra kronor. Hälften av GotlandsMusikens drygt 300 musikaktiviteter äger rum över hela Gotland,
utanför Visby. Under året har repetitionslokaler tillgängliggjorts genom borttagande av enkelt
avhjälpta hinder, genom exempelvis breddande av dörrar, borttagande av trösklar. GotlandsMusiken
byggde och lanserade en helt ny tillgänglighetsanpassad web under året.
Länsteatern
Länsteatern har för teater och dans en strategi att låta publiken komma nära scenen, vilket exempelvis
sker genom studiecirklar, öppet hus, öppna repetitioner, manus- och körseminarium. Socioekonomiskt
stöds studenter och ungdomar upp till 25 år med rabatterade biljetter. Vid produktioner görs
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rabatterade specialinbjudningar utefter produktionens innehåll. Länsteatern arbetar strategiskt med
geografisk tillgänglighet genom att årligen spela i bygdegårdar och kontinuerligt åka ut till skolor och
förskolor. Under 2016 turnerade en produktion över hela ön på tolv olika ställen. Specifika insatser
görs exempelvis med att sätta in bussar för att möjliggöra att publiken kan komma när
kollektivtrafiken är svag. Två dansgästspel har förlagts på landsbygden för att öka tillgängligheten
geografiskt.
Gotlands Länsbibliotek
Länsbiblioteket arbetar aktivt för att stödja bibliotekens utveckling mot en biblioteksverksamhet
angelägen och tillgänglig för alla. Det strategiska arbetet för att nå detta mål är genom utformande av
olika plandokument som skrivits av eller med stöd av länsbiblioteket under året. Särskilda insatser har
varit en turné till 10 bibliotek för samtal kring verksamhetsutveckling och tillgänglighet utifrån lokala
förutsättningar. Länsbibliotekets och taltidningens webbplats har flyttats till Region Gotlands för att
möta upp tillgänglighetskraven. Länsbiblioteket samordnade insatser under Medborgarveckan och
Dyslexiveckan för att öka den digitala delaktigheten. Länsbiblioteket har också deltagit i
planeringsmöten för Makerspaceverksamhet på Gotland tillsammans med andra aktörer.
Badhusbiblioteken som utvecklats för att tillgängliggöra läsning till personer som vanligtvis inte
använder bibliotek har marknadsförts under året. Arbetet med läsfrämjande för barn har fokuserat på
strategisk planering med olika aktörer för att kunna nå vårdnadshavare (särskilt utsatta familjer) med
lättillgänglig inspiration om språkutveckling och högläsning, samt annan uppsökande, läsfrämjande
verksamhet som projektet Läsmuskler, språkpåsarna, tvåspråkig sagostund med mera. Planering av
kompetensutvecklingsprojektet Så många fler vars syfte är att utveckla personalens kunskaper om
mångfaldsfrågor så att alla ska känna sig välkomna till biblioteken.
Film på Gotland
Film på Gotland arbetar strategiskt med att nå unga personer på landsbygden och i Visbys
ytterområden genom sitt samarbete med ungdomsgårdarna, eftersom delaktighet och tillgänglighet på
Gotland handlar mycket om geografi. Läger och workshops förläggs utanför Visby. Ett flertal
visningar under året är gratis, speciellt de som riktar sig till exempelvis ungdomsfestivalen Play,
kortfilmfestivalen Quickpix, kultskräckvisningen med flera. Även ett seminarium och två
filmvisningar i kustateljén kring filmdistribution och lansering samt filmvisning under
Almedalsveckan om psykisk ohälsa samt fotoutställning om filmen Offret under Bergmanveckan har
varit avgiftsfria. Digitalt tillgängliggörande har skett via appen Gotland Film Safari och genom att
filmer kan ses via hemsidan.
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1 h. Hur har landstinget/regionen och de kulturverksamheter som fått statliga medel inom
kultursamverkansmodellen främjat barns och ungas rätt till kultur?
Frågan avser barns och ungas möjligheter att ta del av professionell kultur, till eget utövande och inflytande
över kulturutbudet. Frågan avser både strategiskt arbete och specifika insatser. För varje insats bör det
framgå vilka åldrar inom åldersspannet 0-25 som var målgrupp. Frågan avser alltså även unga vuxna 1925 år.

Det strategiska arbete som pågått sedan 2014 med att förbereda för införandet av en barnkulturgaranti
enligt mål i kulturplanen stannade under året av på grund av att besparingar infördes på både kulturoch fritidsförvaltningen och utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. Detta innebar att den plan som
fanns angående att en halv tjänst skulle tas från vardera förvaltning för att starta det praktiska arbetet
med kartläggning och genomförande av kulturgarantin gick i stöpet. Inte heller start av en
ungdomsreferensgrupp genomfördes. Trots kulturplanens prioritering på fokusområdet barn och unga
under perioden 2014-2016 har förvaltningen ej lyckats leverera i den omfattning som planerat. Dock
har institutionerna, i enlighet med villkor i beslut om medel, tydligt tagit stafettpinnen och ställt om
sina verksamheter mer och mer mot en prioritering av verksamhet riktad till barn och unga.
Gotlands Museum
Gotlands Museum bedriver en omfattande pedagogisk verksamhet för barnfamiljer, skola och fritids,
kopplat till aktuella utställningar och teman. Årligen tas runt 5 000 elever i åldrarna 5-19 år emot i
pedagogledd verksamhet. Pedagogisk verksamhet bedrivs både i museets lokaler och på skolor eller i
skolors närmiljö. Under året har Gotlands Museum i ett samarbete med Riksantikvarieämbetet
utarbetat ett skolprogram där Minecraft används som verktyg. I samarbete med Statens Fastighetsverk
har ett skolprogram tagits fram, där eleverna genom både praktik och teori lär mer om Roma kloster
och kungsgård.
 Målgrupp 2-12 år: I utställningen Skepp&Skoj, som vänder sig till åldersgruppen 2-12 år, har
flera pedagogiska koncept tagits fram, däribland för barn i förskoleålder, detta i samarbete
med förskolelärare.
 Målgrupp unga vuxna 19-25 är: Folkhögskoleutbildningarna i foto och konst bjuds årligen in
till att producera och visa examensutställningar på Konstmuseet, där merparten av studenterna
är i åldern 19-25 år.
 Målgrupp 5-15 år: Då konstpedagogiska resurser ännu saknas har Gotlands Museum sökt och
erhållit medel från Arvsfonden till projektet Konstakuten. I deltog drygt 800 elever i åldrarna
7-15 år. Utgångspunkten var att utgå från aktuella teman i undervisningen, med ett
konstnärligt perspektiv. Projektet avslutandes med utställningen Labyrint, där fyra klasser
medverkade i genomförande av utställningen. Gotlands Museum har under många år haft
differentierat prissättningen vad gäller entréavgifter.
 Målgrupp: 0-18 år: Ålderskategorin 0-18 år har fri entré och studerande har reducerat pris.
 Gotländska skolklasser erbjuds att under terminstid delta pedagogledd verksamhet, som är
avgiftsfri.
 Högskolestuderande har reducerad entréavgift.
GotlandsMusiken
Det långsiktiga och strategiska arbetet med att främja barn och ungas rätt till kultur sker genom att det
är den största prioriterade målgruppen för GotlandsMusiken. En del av strategin har varit att göra en
särskild insats för åk 8, Arts School Day, då de står inför att välja gymnaiseprogram inom kort. Syftet
är också att bygga framtidens publik. Denna satsning har resulterat i att antalet ansökningar till
estetprogrammet ökat markant. Ett strategiskt samarbete sker också med Gotlands Musikalkompani
där GotlandsMusikens musiker ger professionell uppbackning för de unga artisterna under
produktionsmånaderna, liksom producentstöd.
Övriga insatser fördelar sig på ålderskategorier enligt nedan:
 Åk 1-6: Gratis skolkonserter med målet att varje elev ska få en levande musikupplevelse varje
år.
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Åk 1-6: GotlandsMusiken är en stöjdande resurs vid barnmusikaler som sätts upp skolan av
lärare och elever. Ett tjugotal musikdramatiska verk produceras i samverkan med skolan.
Åk 8: Arts School Day genomförs varje år under två dagar där öns alla åttondeklassare
kommer till Visby och upplever musik, teater, dans och konst, samt träffar estetprogrammets
elever.
Ett samarbete mellan GotlandsMusiken, Länsteatern, Gotlands Museum, högstadie- och
gymnasieskolorna.
Ålder 13-21: Tävlingen Musik Direkt/Imagine på Gotland för unga musiker inom alla
musikstilar arrangeras av GotlandsMusiken i samarbete med Bilda och Studiefrämjandet. Efter
region- och riksfinal under våren genomförs en turné för Gotlandsvinnaren på öns skolor och
fritidsgårdar.
Ålder 13-25: GotlandsMusikens samtliga musiker medverkar vid repetitionsarbete och
föreställningar av Gotlands Musikalkompanis uppsättning Fiddler on the roof.
Ålder 13-25: GotlandsMusiken producerar och täcker en del av produktionskostnaden för öns
enda klassiska ensemble, Gotlands Sinfonietta, med både kulturskoleelever, amatörer och
Uppsala universitets Campus Gotlands (UUCG) studenter. Musikerna medverkar också vid
konserterna.
Ålder 19-25: Nära samarbete med Gotlands Tonsättarskola.
Ålder 19-25: GotlandsMusiken arrangerar UUCGs musikensembler för kör- och
instrumentalmusik.

Länsteatern
Länsteatern har tillsammans med Gotlandsmusiken en strategi att alla stadier årligen ska nås av minst
en professionell scenkonstproduktion. Angående rabatter för ungdomar, se fråga 1g.
Övriga insatser:
 Målgrupp 8-13 år: Föreställningen Loranga, Mazarin och Dartanjang (se fråga 5 sid 24).
 Målgrupp 10-13 år: Kulturskolans danselever nyttjar Länsteaterns scen och teknik för
elevföreställningar.
 Målgrupp 10-18 år: Kulturskolans danselever medverka på scen i anslutning till dansgästspel
med syfte att värna om dansintresset som redan finns på ön och stärka dess betydelse. Det är
även viktigt att fortsätta upprätthålla den yngre generationens dansintresse, det vill säga
Gotlands framtida kulturpublik.
 Målgrupp 13-25 år: Tillsammans med Gotlandsmusiken finns ett letter of intent att stödja
Gotlands Musikalkompani, en stor ungdomsmusikalförening, i deras årliga produktioner.
Länsteaterns insats innebär bland annat stöd genom lån av teknik, kostym och rekvisita samt
professionell ljussättning under en månad.
 Åk 8: Arts School Day, en workshopdag om scenkonst för alla åttondeklassare på ön.
 Målgruppen unga vuxna 16-25 år: Målgruppen samt ensamkommande nyanlända har under
året fått riktade erbjudanden med rabatterade inträden till dansföreställningar, vilket fallit väl
ut.
 Målgrupp 16-25 år: Kontinuerlig samverkan med Ungkulturhuset Fenix som under en vecka
huserar på Länsteatern och genomför workshops för unga.
Gotlands Länsbibliotek
Det strategiska arbetet sker genom ett nytt förvaltningsöverskridande nätverk kring små barns
språkutveckling, vilket initierats av Länsbiblioteket. Syftet är att samverka, nå en samsyn kring frågan
och i förlängningen skapa en gemensam strategi. Flera utvecklingsområden har identifierats och ett
gemensamt arbete påbörjades under året. Löpande i Länsbibliotekets verksamhet sker stödjande
insatser för utveckling av barn- och ungdomsbiblioteksverksamheten. Detta sker genom möten med
barn- och ungdomsbiblioteksgruppen och enskild handledning.
Övriga insatser är:
 Internutbildning för bibliotekspersonal kring aktiviteter och programverksamhet för barn och
ungas ökade delaktighet och eget skapande.
 Målgrupp 6-15 år: Projektet Läsmuskler med läsfrämjandemedel från Kulturrådet i samarbete
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med idrottsrörelsen. Projektets mål är att nå barn och unga mellan 6 och 15 år med
läsfrämjande insatser på fritiden.
Målgrupp 0-5 år: Försöksverksamhet med kapprumsbibliotek på några förskolor .
Målgrupp 2-5 år: Verksamheten med språkpåsar i samarbete med BVC utökades från ett till
åtta bibliotek.
Biblioteken erbjuder samtal kring språkutveckling och läsning med familjer vars barn väntar
på besök hos logoped.
Åk 0-15 år: Tvåspråkspåsar på bibliotek som har asylsökande och nyanlända i sitt
upptagningsområde. Påsarna innehåller samma bok på svenska och ett invandrarspråk och kan
lånas av familjer, volontärer, studieförbund med flera som vill anordna högläsningsstunder.
Målgrupp 5-9 år: Flerspråkiga sagostundsturnéer inklusive skaparstund med
läsfrämjandemedel från Kulturrådet och regionen har hållits på bibliotek, förskolor, skolor och
asylboenden.
Målgrupp 16-19 år: Bokens dag arrangerades i samarbete med gymnasiebiblioteket för 690
gymnasieelever.

Film på Gotland
Film för barn och unga utgör en stor del av Film på Gotlands verksamhet. Strategin för att nå
framgång och vinna ungas förtroende är att hitta vuxna som ungdomarna litar på och hitta
samarbetsformer med dem. Samverkan med kulturskolan genom pedagogernas arbete i skolan, med
syfte att lättare nå barn på förskolor, samt samverkan med ungdomsgårdar för att nå unga i
utanförskap, har bland annat skett genom insatser enligt nedan. Film i skolan i samverkan med
skolbion har haft strategin är att nå alla klass 5 och har under året också gjort ett långsiktigt upplägg
för arbetet mot förskolan de närmaste åren. Att först ha en utbildningsdag med alla förskolelärare och
sedan följa upp dem på sin arbetsplats i arbetet med barnen. Arbetet sker också genom att i
projektform involvera relevanta aktörer. Ett exempel är projektet RIBS. I projektet genomförs
ungdomsutbyten och läger som ger ungdomar möjlighet att komma samman och göra saker ihop. RIBS
vänder sig till ungdomar på fritiden och bygger på deras egna idéer och fria vilja och beredskap att
lägga sin tid i projektet. De möten som sker genom utbyten genererar nya idéer och nya samarbeten
uppstår. Två större projekt som uppstått inom RIBS-projektet genom att unga lärt känna varandra på
internationella läger är Varieté Etoile där gotländska ungdomar satte upp en föreställning tillsammans
med en person de lärt känna på läger i Finland. Ett annat är inspelning och musikvideoproduktion med
en producent och ungdomar lärde känna varandra på läger på Saaremaa och utvecklade ett långtgående
samarbete. Samverkan med Fårösunds ungdomsgård och filmstudenterna på Fårösunds Folkhögskola i
Kustateljén samt med ungkulturhuset Fenix har varit framgångsrikt.









Målgrupp 3-6 år: En utbildningsdag för 24 förskolelärare på mellersta Gotland i hur man
filmar med ipads.
Åk 5: Film i skolan turnerade runt på gotländska skolor med Bok blir film-workshops i klass 5
och genomförde en avslutande filmfestival med filmerna.
Åk 5-6: Under året har lärare på skolor valt böcker utifrån teman som mobbning, fattigdom,
tonårsproblematik, möten mellan olika kulturer, krig med mera och arbetat med dem i den
pedagogiska metoden Bok blir film, där Film på Gotland har stöttat med kompetens för att nå
ett filmiskt resultat. Cirka 15 böcker har blivit film under året, exempelvis Edens hemlighet
och Hjärnpunka.
Målgrupp 13-18 år: I entreprenörsprojektet RIBS (se mer info under fråga 1h) har
framgångsfaktorerna för att skapa delaktighet varit att fånga upp ungas idéer och ge dem stöd
och handledning för att kunna genomföra dem. Arbetet har skett exempelvis genom att bjuda
in till workshops och utbyten med RIBS projektpartners och att vara aktiv på sociala medier
och involvera ungdomar i produktionen av lokala nyhetsbrev.
Målgrupp 13-18 år: Nätmobbingsprojekt tillsammans med Fårösunds ungdomsgård, ett
delprojekt inom RIBS.
Målgrupp 13-25 år: Handledning och teknikstöd till ungdomar på Fårösunds ungdomsgård
och Fårösunds folkhögskola.
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Målgrupp 13-25 år: Film på Gotland gjorde reklamfilmen Respekt för Fårösunds ungdomsgård
tillsammans med ungdomar i Fårösund.
Åldrar 8-40 år: Noomaraton (amatörer som gör film på 24 h), kortfilmsfestivalen Quickpix,
samt Play undomsfilmfestival i Kustateljén tillsammans med ungdomsgården i Fårösund.
Åk F-9 samt 1-3 gymnasiet: Skolbiovisningar har genomförts, men under året färre än vanligt
på grund av besparingar inom både ungdomsavdelningen och utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen.
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1 i. Hur har landstinget/regionen och de kulturverksamheter som fått statliga medel inom
kultursamverkansmodellen främjat internationellt utbyte inom kulturlivet?
Med internationellt utbyte avses kulturverksamhet som berör Sverige och minst ett annat land. Frågan avser
både strategiskt arbete och specifika insatser.

Region Gotland har ej bedrivit något strategiskt arbete på det internationella fältet, men under året
påbörjades arbetet med en internationell strategi för regionen. Strategin slår fast att varje förvaltning
ansvarar för att det internationella arbetet bedrivs, rapporteras och utvärderas i verksamhetsberättelsen.
Samtidigt sker internationella kontakter, projekt och initiativ i verksamheterna genom institutioners
och konsulenters olika nätverk samt i ett fåtal EU-projekt. Internationellt utbyte är fortsatt en utmaning
i och med ö-läget.
Gotlands Museum
Museiverksamheten har en längre tradition av att främja internationellt utbyte inom kulturlivet.
Strategiskt arbetar vi med detta genom att inta en ledande roll i nätverket Network of Museums in the
Baltic, ett närverk som Gotlands Museum initierat och som idag har 40 medlemsmuseer runt
Östersjön. Genom detta nätverk har Gotlands Museum deltagit vid ett flertal konferenser och möten,
däribland Baltic Sea Tourism Forum och Culture & Sustainability in the Baltic Sea, initierat av
Nordiska ministerrådet. I ett samarbete med flera museer runt Östersjön och med Vejile museum i
Danmark som projektledare har en förstudie för en vandringsutställning om vikingar inletts. På
Konstmuseet visades utställningar av internationella konstnärer, däribland Personligt och En annan
plats. I förberedelserna inför Visbys nya kryssningskaj är internationalisering och exportmognad
centralt. Vi arbetar strategiskt med att utveckla språkalternativ i skyltning/audioguider samt att
prioritera språkkunskaper i samband med nyanställningar. Gotlands Museum har internationella
samarbeten och utbyten med många forskare och studenter, bland annat utifrån de unika arkeologiska,
geologiska och föremålssamlingar som finns på museet. Resurser finns ständigt för att vara
tillgängliga och kunna samordna och ge stöd vid internationella besök.
GotlandsMusiken
Det strategiska arbetet med att få Gotland att bli ett kulturellt nav i Östersjön sker bland annat genom
specifika insatser i projektet Baltic Music Network, stött med medel från Svenska Institutet. Det är ett
samarbetsprojekt mellan Östersjöländerna Estland, Lettland, Litauen och Polen. Under året
genomfördes workshops i Tallin, Riga, Vilnius och Warszawa med syfte att öppna kontaktvägar för
framtida samverkan. Projektet avslutades under året med en konferens i Visby. En annan specifik
insats var blåsarkvintettens medverkan i den tysk-polska Usedomsfestivalen, samt jazzgruppens turné i
Finland. Årligen medverkar blåsarkvintetten också i Probalticafestivalen i Polen.
Länsteatern
Länsteatern arbetar med att söka internationellt samarbete men har under året ingen sådan verksamhet
att redovisa.
Gotlands Länsbibliotek
Länsbiblioteket har inte arbetat med internationellt utbyte under året.
Film på Gotland
Film på Gotland arbetar långsiktigt med internationellt utvecklingsarbete genom att söka projektmedel
för internationella samarbeten de senaste åren kunnat erbjuda ungdomar, filmare och filmarbetare nya
internationella samarbeten, främst genom RIBS (se fråga 1h) och Gotland Film Lab (se fråga 1b), men
även i arbetet med bland annat Bergmanveckans gäster, genom filmkommissionsarbete bidra till att
koppla ihop inkommande produktioner med lokal kompetens. RIBS-projektet har tagit med ungdomar
till internationella läger på Saaremaa och startat flera Joint Student Companies (företagssimuleringar)
med ungdomar från våra partnerländer samt arrangerat ett internationellt manusläger på Fårö. Flera
mindre utbyten har också skett, bland annat har fyra gotländska ungdomar varit på Åland och föreläst
om nätmobbning.
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1 j. Hur har landstinget/regionen och de kulturverksamheter som fått statliga medel inom
kultursamverkansmodellen främjat och synliggjort de nationella minoriteternas kultur- och
kulturarv?
Här avses de fem nationella minoriteter som Sverige tillerkänt särskilda rättigheter genom Europarådets
ramkonvention om skydd för nationella minoriteter. De är sverigefinnar, judar, tornedalingar, romer och samer.
Frågan avser samråd, strategiskt arbete och specifika insatser.

Region Gotland har få invånare ur de nationella minoriteterna och av dem är endast romer och
sverigefinnar organiserade i föreningsform. Förberedelser för samråd har gjorts under året, men
riktade insatser har ej gjorts.
I institutionernas verksamheter är det framförallt Länsteatern och Film på Gotland som arbetar aktivt.
Länsteatern genom att de börjat identifiera minoriteterna och etablera kontakt för att kommunicera
önskemål kring framtida utbud och samarbetsmöjligheter. Film på Gotland har gjort flera insatser,
bland annat har Gotlands filmfond givit stöd till långfilmen Fever at Dawn, den sanna berättelsen om
en dödsdömd ungersk jude som kom till Gotland och som träffade sitt livs kärlek. Film på Gotland
visade också en unik sluten förhandsvisning av filmen Sameblod av Amanda Kernell under
Talangdagarna på Fårö för 25 filmtalanger från hela landet.
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2. Om regionen/landstinget samarbetat över länsgränser, sammanfatta på vilket sätt, med vilka
och vad som uppnåtts med samarbetet.
Under året har samverkan skett främst med Stockholms Läns Landsting vad gäller förberedelser för ett
eventuellt indelande i storregioner. Samverkan ledde till goda kontakter och bättre kännedom om
varandras verksamheter, samt inspiration inför planering av framtida verksamhet.
Förvaltningsdirektören har, efter att frågan tappade i aktualitet, fortsatt arbetet med att stödja SLL i
framtagandet av styrdokument genom stöd i processledning, vilket givit goda kontakter även i
kranskommunerna. Då Stockholm på sikt förväntas komma in i kultursamverkansmodellen är det bra
att grunden för goda relationer är lagd, då tröskeln för eventuell samverkan blir lägre.
Gotlands Museum
Gotlands Museum är delägare i Nordiskt Centrum för kulturarvspedagogik (NCK), som har sitt säte i
Östersund, genom NCK har museet deltagit i ett utvecklingsprojekt kring volontärsverksamhet.
Projektet I telefonen finns hela människan, ett samarbetsprojekt mellan åtta museer i Sverige från olika
län, från norr till söder görs intervjuer med asylsökande om deras tidigare liv i hemlandet och om vilka
drömmar och framtidsplaner de har efter sin flykt till Sverige. Resultatet blir en vandringsutställning,
som kommer öppna på Gotlands Museum under Almedalsveckan 2017.
GotlandsMusiken
GotlandsMusikens brassensemble har samarbetat med Estrad Norr i Region Jämtland Härjedalen
genom en tvåveckors skolturné för åldrarna 7-19 år.
GotlandsMusiken initierade och genomförde ett större samarbete med Estrad Norr, Östgötamusiken
och Länsteatern på Gotland, Carmina Burana v 2.0 – ett folk på flykt. Samarbetet mellan den
professionella scenkonsten och civilsamhället i form av amatörkörer skapade mervärde åt bägge håll.
Länsteatern
Teatern har, tillsammans med Gotlandsmusiken, medverkat i Carmina Burana v 2.0 – ett folk på flykt,
ett omfattande projekt med fyra länsinstitutioner, varav från två andra regioner, Region Östergötland
och Region Jämtland Härjedalen. Samarbetet skedde genom att professionella orkestrar,
Gotlandsmusiken och Östgötamusiken, dirigent och solister arbetade med lokala körer på tre platser,
Myrviken, Visby och Linköping. Produktionen gav ett konstnärligt utbyte som var utvecklande för den
medverkande personalen samt gav bekräftelse och spegling i varandras uttryck. Projektet gav en kick
och inspiration till att fortsätta göra stora produktioner över regiongränser. Resursoptimering i denna
storlek möjliggör satsning på produktioner som inte en enskild institution inom Region Gotland skulle
mäkta med.
Gotlands Länsbibliotek
Samarbeten sker genom aktiv medverkan i olika nationella nätverk som KBs kvalitetsdialog,
föreningen Sveriges länsbibliotekarier. Biblioteksutvecklaren är sammankallande och samordnande för
Svensk biblioteksförenings expertnätverk för bibliotekens arbete med mångspråk och nyanlända.
Film på Gotland
Film på Gotland har, i sin basverksamhet såväl som i de externfinansierade projekt som bedrivs eller
som institutionen medverkar i, ett omfattande samarbete och samverkan med andra regioner i landet.
Genom denna samverkan stärks omvärldsorienteringen och ett lärande sker åt båda håll genom utbyte
av goda exempel och arbetsmetoder och strategier som inspirerar till utveckling. Vad gäller
Talangdagarna på Fårö samarbetar Film på Gotland med samtliga övriga 18 filmregioner, särskilt med
Film Stockholm/Filmbasen, Film i Skåne, Film Gävleborg och Filmcloud/Västra Götaland. I
Noomaraton samverkar Film på Gotland med i princip samtliga regioner och Film Stockholm
samverkar genom RIBS-projektet (se fråga 1h). Film på Gotland är även medlemmar i föreningen
Filmregionerna, tidigare Regionala resurscentrums samarbetsråd, där alla landets filmregioner är med.
Gotland är också medlem i Filmregion Stockholm Mälardalen och en viss samverkan äger rum kring
produktioner förlagda på Gotland och filmvisningarna av dessa filmer på ön.
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3. Beskriv landstingets/regionens samverkan med kommuner.
Region Gotland består av en kommun och en region i ett, varför inga kommuner finns att samverka
med.
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4. Beskriv landstingets/regionens samråd med civilsamhället och det professionella kulturlivet.
Civilsamhället: Civilsamhället definieras som en arena skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet,
där människor, grupper och organisationer agerar tillsammans för gemensamma intressen. Till civilsamhället
räknas i huvudsak ideella föreningar, nätverk, stiftelser, folkbildningsaktörer, trossamfund och församlingar.
Professionellt kulturliv: I begreppet professionellt kulturliv ingår enskilda yrkesverksamma kulturskapare, till
exempel: författare, översättare, musiker, komponister, konsthantverkare, slöjdare, filmare, dramatiker,
regissörer, skådespelare, dansare, bild- och formkonstnärer och koreografer. Med professionell åsyftas en person
som har relevant högskoleutbildning eller motsvarande erfarenhet inom sitt konst- eller kulturområde. I
professionellt kulturliv inbegrips också konst- och kulturproducerande institutioner och organisationer.

Under 2016 anordnades Region Gotlands ordinarie mötesforum som kallas Rum för kultur. Dessa hade
temana kultur på landsbygd, hållbar kultur med filmfokus, scener och mötesplatser, streetkultur,
Kreativa Europa och EU-ansökningar och kulturplansrelease. Forumet är fortsatt aktuellt och
populärt och lockar olika målgrupper beroende på tema. Kulturföreningar, studieförbund, institutioner,
konsulenter, fria professionella kulturskapare, allmänintresserade och tjänstepersoner. Rum för kultur
är Region Gotlands mest effektiva mötesplats för att diskutera kultur. En opretentiös mötesplats där
tankar byts, gemensamma intressen bevakas, information om vad som är på gång sprids och nya
kontakter och samarbeten föds.
Under året genomfördes också ett möte med Referensgrupp fria professionella kulturskapare där
remissutgåvan av kulturplanen diskuterades. Mötet resulterade i att gruppen lämnade in ett remissvar.
De dialoger som tidigare genomförts inför den nya kulturplanen spann över 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. Totalt fördes dialog med ca 150 personer. Resultatet från dialogmötena
kokades ner till nyckelord, som bildade en grund för arbetet med att skriva fram kulturplanen.
Under 2016 genomfördes en remissperiod då synpunkter på den nya kulturplanen kom in från både
civilsamhället (5 st) och fria professionella kulturskapare (4 st).
Även institutionerna samverkar och har nära dialog med civilsamhället.
År 2016 följde Region Gotland upp institutionernas verksamhet under 2015 utifrån parametern antal
fria professionella kulturskapare som anlitats under året som a. har sin huvudsakliga verksamhet på
Gotland, b. har sin huvudsakliga verksamhet nationellt, det vill säga i annan region i Sverige, c. har sin
huvudsakliga verksamhet internationellt, det vill säga i annat land än Sverige.
Gotlands Museum låg i topp med knappt 50 stycken personer av de som har sin huvudsakliga
verksamhet på Gotland. GotlandsMusiken toppade statistiken vad gäller de med huvudsaklig
verksamhet nationellt (drygt 40 st personer) samt även vad gäller internationellt (drygt 15 st personer).
Även ekonomi följdes upp utifrån frågan hur mycket medel institutionerna brukat för att anlita fria
professionella kulturskapare under året. Länsteatern på Gotland hade lagt mest medel under året och
anlitat fria professionella kulturskapare för 2,8 mnkr, GotlandsMusiken för knappt 1,4 mnkr och Film
på Gotland och Gotlands Museum för ca 700 tkr vardera. Under 2016 gick knappt 10 % av
GotlandsMusikens budget till olika frilanssamarbeten.
Motsvarande uppföljning för 2016 har Region Gotland ej gjort på grund av att
kvalitetssamordnartjänsten drogs in vid besparingarna.
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Konst- och kulturområden
Professionell teaterverksamhet
5. Sammanfatta den professionella teaterverksamhet som bedrivits av aktörer som tilldelats
statliga medel inom ramen för kultursamverkansmodellen.
Svaret bör kopplas till de nationella kulturpolitiska målen om främjande av kvalitet och konstnärlig
förnyelse samt allas möjlighet till kulturupplevelser. Där så är relevant bör svaret även kopplas till övriga
nationella kulturpolitiska mål.

Länsteatern på Gotland
Kammarmusikalen Jorden vi Ärvde är ett exempel på Länsteatern Gotlands arbete med konstnärlig
förnyelse. En nästan helt genomkomponerad pjäs med ett nytänkande tonspråk av kompositören
Mathias Lundqvist gav publiken en outforskad form av föreställning, men ändå med en lokal
förankring. Någon liknande föreställning har inte tidigare producerats på Gotland.
Ett annat exempel på kvalitet och konstnärlig förnyelse var de musikkvällar teatern anordnade efter
David Bowies bortgång. Frilansande professionella musiker tolkade och spelade hela Bowies sista
album Blackstar. Dessa tillfällen lockade till stor del en helt ny publik till teatern.
Under hösten spelade Länsteatern en musikrevy på öns bygdegårdar. Detta i ett arbete att komma ut
till publiken i öns socknar och tillgängliggöra teatern. Till föreställningarna i Visby anordnades bussar
från de platser på ön där kollektivtrafiken inte var ett möjligt alternativ.
Länsteatern storsatsade under hösten med en nyskriven pjäs av Ingegerd Monthan om Andreas Bruce,
Jag vet vem jag är. Han/hon levde på Gotland under andra hälften av 1800-talet som intersexuell.
Föreställningen spelades för gymnasieklasser på dagtid och för en vuxenpublik på kvällarna. Detta
gotländska öde gav upphov till många tankar och fortsatta diskussioner. Arbetet med föreställningen
samt teaterns långsiktiga arbete med prideveckan på Gotland resulterade i att teatern under hösten
mottog priset ”årets guldbagge” från Gotland Pride.
Under våren spelades Loranga, Mazarin och Dartanjang i en ny spännande form med inriktning på
mellanstadiet. Inför föreställningen fick klasserna förslag på uppgifter och läsning som de kunde
förbereda och/eller följa upp teaterbesöket med. Som en fristående fortsättning till denna föreställning
fick Länsteatern ett projekt i Skapande skola om att våga vara annorlunda.
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6. Har verksamheterna inom teaterområdet haft mer omfattande samarbeten/samverkan med
andra aktörer? Med vilka? Vad har uppnåtts genom samarbetet/samverkan?
Andra aktörer kan vara andra kulturaktörer i det egna länet, kulturaktörer i andra län, det fria kulturlivet,
civilsamhällets organisationer eller verksamheter inom andra områden.

Länsteatern på Gotland
Länsteatern arbetar långsiktigt tillsammans med GotlandsMusiken. I samrådsmöten diskuteras möjliga
gemensamma produktioner och tänkbar resursfördelning mellan institutionerna för att maixmera
produktionsmöjligheterna och publikresultatet. Vidare lägger Länsteatern ner stora resurser på att
stötta Gotlands Musikalkompani ett musikalkompani med gotländska ungdomar. Genom att långsiktigt
samarbeta med dem möjliggör teatern för ungdomarna att kunna planera framåt och ha tekniska
förutsättningar för ett professionellare slutresultat i sina föreställningar. Vinsten för Länsteatern är att
skapa en god grund för återväxt av unga talanger. Länsteatern har även en växande vänförening som
man på olika sätt samarbetar och samverkar med. Föreningen stöttar teatern ekonomiskt och praktiskt
exempelvis genom bemanning av publikgarderob med mera. I gengäld erbjuds medlemmarna
exklusiva medlemskvällar och studiecirklar, för att de ska fortsätta vara dedikerade och känna sig nära
teaterverksamheten. Länsteatern har ett pågående samarbetsprojekt med Uppsala universitet Campus
Gotland i skrivande svenska. Genom samarbetet har Länsteatern blivit en större del av den regionala
infrastrukturen som bidragit till bland annat nya publikgrupper och samarbetspartners.
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Professionell dansverksamhet
5. Sammanfatta den professionella dansverksamhet som bedrivits av aktörer som tilldelats
statliga medel inom ramen för kultursamverkansmodellen.
Svaret bör kopplas till de nationella kulturpolitiska målen om främjande av kvalitet och konstnärlig förnyelse
samt allas möjlighet till kulturupplevelser. Där så är relevant bör svaret även kopplas till övriga nationella
kulturpolitiska mål.

Länsteatern på Gotland
Målet är att få den gotländska kulturpubliken mer dansvan och därför är möjligheten att kunna
presentera kvalitativ dans viktig. Förhoppningarna är att gotlänningarna får upp ett intresse för dans
och tillgodogör sig denna konstform på liknande premisser som till exempel musik eller teater.
Tack vare medlemskapet i Dansnät Sverige ingår även partsmöten, kommunikationsträffar,
teknikerträffar, workshops, fortbildningsdagar och annat för att starkare knyta an till produktionerna,
samt tillsammans ta fram planer för marknadsföring och administration kring föreställningarna.
Länsteatern har under året varit en part i Dansnät Sverige med syfte att genom dem stärka utbudet av
professionell dans på Gotland. Under året gästade de med fyra föreställningar.
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6. Har verksamheterna inom dansområdet haft mer omfattande samarbeten/samverkan med
andra aktörer? Med vilka? Vad har uppnåtts genom samarbetet/samverkan?
Andra aktörer kan vara andra kulturaktörer i det egna länet, kulturaktörer i andra län, det fria kulturlivet,
civilsamhällets organisationer eller verksamheter inom andra områden.

Länsteatern på Gotland

Omfattande samarbeten har ej skett, men exempel finns på mindre samverkan finns,
exempelvis har Länsteatern lånat ut teaterns lokaler för Kulturskolans dansföreställningar. I
övrigt se fråga 1h. I samband med gästspelen har samverkan skett med andra arrangörer så
som teaterföreningar och danskonsulentverksamhet. Samverkan har bidragit till att förankra
ett bredare ansvar dansarrangemang.
Gotlands Dansutbildning har under året lagt ner sin verksamhet och likaså har Danshuset vid
Kindbergs plats försvunnit, som fungerat som Kulturskolans danslokaler med två fullt
utrustade studios samt goda möjligheter till scenföreställningar för en publik med upp till 100
personer. Därmed försvann två viktiga samarbetsparter.
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Professionell musikverksamhet
5. Sammanfatta den professionella musikverksamhet som bedrivits av aktörer som tilldelats
statliga medel inom ramen för kultursamverkansmodellen.
Svaret bör kopplas till de nationella kulturpolitiska målen om främjande av kvalitet och konstnärlig
förnyelse samt allas möjlighet till kulturupplevelser. Där så är relevant bör svaret även kopplas till övriga
nationella kulturpolitiska mål.

GotlandsMusiken
GotlandsMusikens uppdrag baserar sig i första hand på det arbete som utförs av tre små ensembler,
jazzgrupp, blåsarkvintett och brassextett, framförallt i skolor (alla elever åk 1-6 får en levande
musikupplevelse varje år, roterande schema), i vården och med gratiskonserter för daglediga på 7
bibliotek + konstmuseet.
GotlandsMusiken arrangerar också konsertserier. Lilla konsertserien innehåller fem konserter, ofta
med någon av ovan nämnda småensembler samt solist alternativt gästframträdande, som görs på fyra
platser tors-sön: Rute (i norr), Östergarn (i öster), Havdhem (i söder) och på Almedalsbiblioteket i
Visby (väster). Stora konsertserien innehåller total fyra konserter på Wisby Strand, med olika artister.
Två av dessa görs med Visby Storband och två med GotlandsmMusikens orkester.
GotlandsMusiken arrangerar även GM Ung-konserter för både barn och unga.
GotlandsMusiken samarbetar med de lokala arrangörsföreningarna kulturförening Roxy, främst dess
jazzklubb, och Musikaliska sällskapet, främst västerländsk konstmusik.
GotlandsMusiken producerar den regionala delen av Musik Direkt/Imagine, liksom Gotlands
Sinfonietta, öns enda orkester för västerländsk konstmusik och annat.
Avseende främjande av kvalitet eftersträvar GotlandsMusiken att alltid hålla en hög konstnärlig nivå
avs. såväl de små som de större ensemblerna, och varje artist och frilansmusiker som anställs/hyrs in
har först genomgått en grundlig kvalitativ screening. GotlandsMusiken har ingen professionell
musikscen att tillgå, utan måste genomföra sina stora konserter i konferenscentret Wisby Strand till
avsevärda kostnader och med 1000 platser att fylla. Mindre och smalare konserter genomför därför
istället på Almedalsbiblioteket.
Vad gäller målet att främjan kvalitet och konstnärlig förnyelse har GotlandsMusiken arbetat med
festivalen Ljudvågor (se mer under fråga 1b). I den stora Carmina Burana-produktionern ingick ett
nyskrivet verk av tonsättaren Martina Tomner.
Vad gäller främjandet av allas möjlighet till kulturupplevelser kan nämnas följande exempel.
 Offentliga professionella konserter, exempelvis konsertserierna med fyra konserter på Wisby
Strand och 15 mindre konserter utökat till fyra orter, bibliotekskonserter på sju av öns
bibliotek samt Konstmuseet, fyra sommarkonserter i Almedalen.
 Interkonserter på öns skolor, barnmusikaler (se fråga 1 h), samt konserter i vården.
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6. Har verksamheterna inom musikområdet haft mer omfattande samarbeten/samverkan med
andra aktörer? Med vilka? Vad har uppnåtts genom samarbetet/samverkan?
Andra aktörer kan vara andra kulturaktörer i det egna länet, kulturaktörer i andra län, det fria kulturlivet,
civilsamhällets organisationer eller verksamheter inom andra områden.

GotlandsMusiken lägger avsevärda resurser på samarbeten, särskilt avseende barn och unga, till
exempel med den unika ensemblen Gotlands Musikalkompani och Gotlands Tonsättarskola, och i
tillägg Uppsala Universitet Campus Gotland, gymnasiets estetlinjer och Kulturskolan Gotland.








Länsteatern på Gotland – strategiskt nära samarbete, bland annat via samrådsorganet Samscen,
med syfte att långsiktigt säkra samarbetsformer och effektivisera scenkonstområdet på
Gotland.
Arrangörsföreningar, främst Musikaliska Sällskapet och kulturföreningen Roxy – genom
samverkan breddas utbudet samt nya eller andra målgrupper nås. Arrangörsföreningarna får
stöd i marknadsföring och producentskap. Samarbete sker också med mindre arrangörer,
exempelvis Rute Folkets hus samt bygdegårdföreningar i Östergarn och Havdhem. Samarbete
sker även med Almedalsbiblioteket i Visby – vinsten är resursoptimering för båda parter.
Civilsamhällets kulturföreningar, exempelvis körer och orkestrar – det som uppnåtts med
samverkan är att publikarbetet har förbättrats och att civilsamhället stärkts genom
professionellt stöd.
Fria professionella kulturskapare, enskilda musiker och artister – nya musikaliska influenser
har stärkt och inspirerat GotlandsMusiken och utbudet för publiken har breddats.
Interregional samverkan med Estrad Norr och Östgötamusiken – möjligheter till stora
produktioner genom resursoptimering och konstnärligt utbyte som stärker och utvecklar.
Internationell samverkan i Baltic Music Network-projektet – nya och djupare kontakter med
musikorganisationer runt Östersjön, med syfte att främja framtida samarbeten.
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Museiverksamhet
5. Sammanfatta den museiverksamhet som bedrivits av aktörer som tilldelats statliga medel
inom ramen för kultursamverkansmodellen.
Svaret bör beröra det nationella kulturpolitiska målet om främjande av ett levande kulturarv, museernas
kulturmiljöarbete samt utveckling av verksamhetens kvalitet. Om så är relevant svaret även kopplas till de
nationella kulturpolitiska målen om konstnärlig förnyelse, allas möjlighet till bildning och övriga nationella
kulturpolitiska mål.

Gotlands Museum
Gotlands Museum har som sin uttalade vision ”Museum för alla!”. Utgångspunkten är att skapa
möjligheter till kulturupplevelser för alla. Vilket görs utifrån ett medvetet målgruppsarbete och riktad
verksamhet mot exempelvis barn och unga, internationella kryssningsturister och åretruntboende.
Gotlands Museum är med sina 370 000 besökare om året det mest besökta länsmuseet och ett av de
mest besökta museerna på nationell basis.
Gotlands Museums verksamhet omfattar det kulturhistoriska museet Fornsalen, Gotlands
Konstmuseum, tre museigårdar på landsbygden från tre olika århundraden, samt Visbys 17 ruiner,
samverkar i ett 30-tal föreningar och stiftelser och har en omfattande publik verksamhet med närmare
400 program för allmänheten, 300 skolprogram, samt ett 20-tal utställningar under året.
Gotlands Museum vårdar ett levande kulturarv och bidrar till att kulturarvet brukas och utvecklas
genom att äga och ansvara för ett 50-tal kulturhistoriska fastigheter över hela ön, bland annat
Kulturreservatet Norrbys med ett levande 1930-talslantbruk. Gotlands Museum prioriterar allas
möjlighet till kulturupplevelser exempelvis genom att ruinerna har öppnats.
I Gotlands Museums öppna magasin samsas allt från internationella meriterade forskare till en
intresserad allmänhet på guidade visningar av samlingarna, som består av 500 000 föremål.
Gotlands Museum driver en omfattande verksamhet för barn och unga, bland annat genom den stora
satsningen Skepp & Skoj, som till stora delar producerades under 2014 och som har lärande genom
leken i fokus. Konstakuten är ett annat exempel, där en konstpedagog ger elever möjlighet att utveckla
sina skapande förmågor på museet och i skolmiljö.
Gotlands Museum driver och utvecklar det internationella museinätverket Network of Museums in the
Baltic, med ett 40-tal medlemsmuseer runt Östersjön.
Gotlands Museum tilldelades Stora Turismpriset 2016 och var även nominerade till utmärkelsen Årets
Museum. Motiveringen tog fasta på vårt affärsmässiga agerande, våra nya och oväntade samarbeten
samt vår satsning att skapa helhetsupplevelser för våra besökare.
Genom en omfattande uppdragsverksamhet inom arkeologi, byggnads- och landskapsvård med
pedagogisk inriktning medverkar Gotlands Museum till ett hållbart samhälle, genom att en mångfald
av kulturmiljöer bevaras, utvecklas och brukas.
Gotlands Museum bedriver även förlagsverksamhet, med syfte att erbjuda läsarna ny och fördjupad
kunskap om Gotlands historia, natur- och kulturarv, samt kulturmiljöer.
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6. Har verksamheterna inom museiområdet haft mer omfattande samarbeten/samverkan med
andra aktörer? Med vilka? Vad har uppnåtts genom samarbetet/samverkan?
Andra aktörer kan vara andra kulturaktörer i det egna länet, kulturaktörer i andra län, det fria kulturlivet,
civilsamhällets organisationer eller verksamheter inom andra områden.

Gotlands Museum
Gotlands Museum har samarbetat med offentliga aktörer som Region Gotland, Riksantikvarieämbetet
och Statens Fastighetsverk vad gäller förvaltning och tillgängliggörande av Visbys ruiner, vilket har
resulterat i en kraftig ökning av antalet besökare och former av aktiviteter.
I forskningsprojekt och utbildningsmoment samarbetar Gotlands Museum med Uppsala universitet,
exempelvis i praktiska moment inom ramen för kulturvårdsprogrammet och inom etnologiska
forskningsprojekt. Det har bidragit till en kvalitetshöjning i kulturvårdsprogrammet samt
kunskapsuppbyggnad inom gotländsk 1900-talshistoria.
Gotlands Museum är möjliggörare för andra museer och hembygdsrörelsen på Gotland inklusive
Gotlands Hembygdsförbund, genom utbildningar, stöd och råd i museirelaterade frågor. Genom detta
arbete har en ökad grad av professionalisering uppnåtts inom verksamheter som ofta drivs på ideell
basis.
I pedagogiska projekt och utställningar sker samarbeten med Polismyndigheten, Länsstyrelsen på
Gotland, Region Gotland, Kvinnojouren på Gotland, Röda Korset, IM, Sensus med flera. Gotlands
Museum är tack vare dessa samarbeten en arena för aktuella och angelägna samhällsfrågor, där inte
minst ungdomar engageras i samhällsdebatten.
I samarbete med etablerade konstnärer bedrivs flera projekt, bland annat det nationella
dokumentations- och fotoprojektet I telefonen finns hela människan. Detta har bidragit till att dialog
skapas mellan det lokala civilsamhället, konstnärer och nyanlända.
Genom nära samarbeten med Gotlands Förenade Besöksnäring, Gotland Convention Bureau, Visby
Centrum och Medeltidsveckan utvecklas evenemang och produkter riktade mot nationell och
internationell turism, samt konferens- och festivalbesökare.
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Biblioteksverksamhet
5. Sammanfatta den biblioteksverksamhet som bedrivits av aktörer som tilldelats statliga medel
inom ramen för kultursamverkansmodellen.
Svaret bör beskriva utveckling av verksamhetens kvalitet, både som stöd till kommunerna och för den egna
verksamheten. Om så är relevant bör svaret även kopplas till de nationella kulturpolitiska målen om allas
möjlighet till bildning, konstnärlig förnyelse, främjande av ett levande kulturarv och övriga nationella
kulturpolitiska mål.

Länsbibliotekets verksamhet kan framför allt kopplas till två av de kulturpolitiska målen genom att
främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och att utveckla sina skapande förmågor, samt
ägna särskild uppmärksamhet till barns och ungas rätt till kultur och bildning.
Den regionala biblioteksverksamheten ska enligt bibliotekslagen främja samarbete,
verksamhetsutveckling och kvalitet för folkbibliotek verksamma i länet. För samarbeten se fråga 6.
Under året gav sig länsbiblioteket ut på turné till nio distriktsbibliotek samt bokbussen för att konkret
kunna stödja bibliotekens verksamhetsutveckling utifrån lokala förutsättningar. Kvalitetsarbetet med
olika planer har också varit i fokus under året (se fråga 1a).
På läsfrämjandeområdet har fokus legat på det nya förvaltningsöverskridande nätverket för små barns
språkutveckling, på språk- och tvåspråkspåsar och på de tvåspråkiga sagostundsturnéerna.
Länsbiblioteket har också arrangerat ett utbildningstillfälle kring vidareutveckling av det skönlitterära
arbetet på biblioteken. En stor del av arbetet under året har fokuserat på mångfaldsfrågor ur olika
synvinklar med syfte att höja bibliotekspersonalens kompetens vad gäller bemötande, att
verksamheten ska vara angelägen för olika målgrupper, samt att nå ut till dessa för att öka allas
möjlighet att läsa och kunna ta del av litteratur, information, kultur och samhällsliv.
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6. Har biblioteksverksamheten haft mer omfattande samarbeten/samverkan med andra
aktörer? Med vilka? Vad har uppnåtts genom samarbetet/samverkan?
Andra aktörer kan vara andra kulturaktörer i det egna länet, kulturaktörer i andra län, det fria kulturlivet,
civilsamhällets organisationer eller verksamheter inom andra områden.

Gotlands Länsbibliotek
I nätverket för små barns språkutveckling har följande parter ingått:
 Föreskolechef
 BVC-samordnare
 Talpedagoger och logopeder
 Bibliotekspersonal
 Företrädare för förskollärareutbildningen vid Uppsala universitet Campus Gotland
Genom samverkan har flera utvecklingsområden identifierats och ett gemensamt arbete har påbörjats.
I projektet Läsmuskler har samverkan med SISU idrottsutbildarna skett som resulterade i 85
högläsningstillfällen på 4 idrottsskolor med ca 300 barn i åldrarna 6-15 år.
I verksamheten Allas barnbarn har nätverksträffar för pensionärer som läser sagor skett i samarbete
med utbildnings- och arbetslivsförvaltningen (UAF). Vid årets sluts finns 22 aktiva sagoläsare som har
hållit i 366 lästillfällen för ca 2 000 barn.
Under året genomfördes två flerspråkiga sagostundsturnéer i samarbete med UAF, 26 stycken för 360
barn.
Samarbete med BVC vad gäller språkpåsar och gåvoboken till alla nyfödda på Gotland.
Läsfrämjande för vuxna: Samarbete med ABF, den lokala bokhandeln och Almedalsbiblioteket i
planering och genomförande av Bokens dag med nio författare, publik 520 personer. Samarbete med
Gotlands allehanda i publiceringen av Årets bästa böcker 2016, boktips från personalen från
Biblioteken på Gotland.
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Läs- och litteraturfrämjande verksamhet
5. Sammanfatta den läs- och litteraturfrämjande verksamhet som bedrivits av aktörer som
tilldelats statliga medel inom ramen för kultursamverkansmodellen.
Med läsfrämjande avses arbete för att få fler personer att ta del av litteratur, samt för de som redan tar del av
litteratur att öka bredden och mängden av den litteratur de tar del av. Observera att insatser som syftar till att
lära ut läshantverket inte ingår i Kulturrådets definition av läsfrämjande.
Litteraturfrämjande kan exempelvis vara att synliggöra litteratur och litterära upphovspersoner samt att
stärka och gynna litteraturen som konstform. Exempel på aktiviteter är litterära evenemang,
författarsamtal, poesiuppläsningar, litterära workshops och salonger men även informationsspridning och
arbete för att stödja och förbättra förutsättningar för bokutgivning och verksamma litterära upphovspersoner.
Svaret bör kopplas till de nationella kulturpolitiska målen om främjande av kvalitet och konstnärlig förnyelse
samt allas möjlighet till kulturupplevelser. Där så är relevant bör svaret även kopplas till övriga nationella
kulturpolitiska mål.

Gotlands Länsbibliotek
Under året arbetades strategisk verksamhetsutveckling fram som formulerades i den nya kulturplanen.
Exempel på aktiviteter är kartläggning av aktörerna och deras behov samt en inventering av
litteraturens villkor. Utifrån detta utformas en långsiktig strategi som synliggör det som görs samt
pekar ut den framtida utvecklingen för litteraturområdet. Andra delar är att skapa plattformar för
möten mellan aktörer inom det litterära fältet, att engagera regionens författare i olika sammanhang, i
exempelvis skriv- och läsfrämjande aktiviteter på folkbibliotek och skolor, liksom att ytterligare
utveckla biblioteken som arenor för gotländska författare, samt att utveckla och erbjuda möjligheter
för barn och ungas eget skrivande på exempelvis bibliotek och skolor. Arbetet med
verksamhetsutveckling processade också fram att det internationella litteraturutbytet och den
gotländska professionella litteraturen ska främjas genom ökat samarbete mellan ÖFÖC, biblioteken
och de professionella litterära aktörerna på Gotland. Under hösten inleddes arbetet med
litteraturområdet genom att en person timanställdes för samordning, administration och kartläggning.
Länsbiblioteket bidrog med medel, deltog i planeringen och genomförandet av Gotländsk bokmässa,
med syfte att synliggöra och främja gotländska litterära aktörer. Länsbiblioteket fördelade
tryckningsstöd för lokal litteratur.
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6. Har den läs- och litteraturfrämjande verksamheten haft mer omfattande
samarbeten/samverkan med andra aktörer? Med vilka? Vad har uppnåtts genom
samarbetet/samverkan?
Andra aktörer kan vara andra kulturaktörer i det egna länet, kulturaktörer i andra län, det fria kulturlivet,
civilsamhällets organisationer eller verksamheter inom andra områden.

Gotlands Länsbibliotek
Arbetet påbörjades under hösten då inledande kontakter togs och möten genomfördes med
Författarförbundets representant på Gotland samt Östersjöns författar- och översättarcentrum.
En första plattform för utvecklat samarbete är etablerad.
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Konst- och kulturfrämjande verksamhet
5. Sammanfatta den konst- och kulturfrämjande verksamhet som bedrivits av aktörer som
tilldelats statliga medel inom ramen för kultursamverkansmodellen.
Svaret bör kopplas till de nationella kulturpolitiska målen om främjande av kvalitet och konstnärlig förnyelse
samt allas möjlighet att delta i kulturlivet. Där så är relevant bör svaret även kopplas till övriga nationella
kulturpolitiska mål.

Region Gotland har sju konsulenter inom olika området, varav alla utom danskonsulenten sitter ute i
verksamheterna och har en institution som huvudman.
Uppdraget för huvudmannen kring främjandeverksamheten är formulerat som ett villkor i det beslut
om medel som varje institution får i början av året, se nedan.
Tillhandahålla främjandeverksamhet genom huvudmannaskap för kulturkonsulenter
Institutionen ska för konsulenternas räkning tillhandahålla arbetsplats inklusive erforderlig teknik,
verksamhetsbudget och tillgång till att kunna nyttja institutionens administrations-, informations- och
marknadsföringsresurser.
Institution X har, som huvudman för x-konsulenten, övergripande ansvar för främjandeverksamheten på Gotland
inom området x. Genom sitt huvudmannaskap för x-konsulenten ska Institution X möjliggöra att syftet med
konsulentverksamheten, så som det beskrivs i Region Gotlands kulturplan 2014-2016, kan uppfyllas:
1. Främja alla människors möjligheter att möta kultur, i tätorter och på landsbygden.
2. Ha barn och unga som prioriterad målgrupp och ge dem möjlighet att möta den professionella kulturens olika
uttrycksformer hos såväl institutioner som fria utövare.
3. Ha en bred och djup kännedom inom kulturområdet – lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.
4. Vara ett stöd för kulturaktörer, bland annat gällande nätverk och frågor kring extern finansiering.

Konsulenterna träffades sex gånger under året i RFKU, det regionala forumet för kulturutveckling.
Bland annat diskuterades den nya kulturplanen och det förslag som kommit från politiken att hela
främjandeområdet ska ses över under nästa kulturplanperiod. Övriga frågor som togs upp var blan
annat barnkulturgarantin, regionens nya internationella strategi, referensgruppen för fria professionella
kulturskapare, storregionfrågan, översynen av kultur- och fritidsförvaltningen samt årets
nätverksmöten på respektive konstområde.
Dansfrämjandeområdet
Den främjande verksamheten inom dansområdet bedrivs på 50 % av en danskonsulent och på 33 % av
en scenkonstkonsulent, av vilka danskonsulenten har kultur- och fritidsförvaltningen som huvudman
och scenkonstkonsulenten har Länsteatern som huvudman. Verksamheten har fokuserat på barn och
ungas möjligheter till dansupplevelser av professionell dans, samt eget deltagande och eget skapande i
dans. Scenkonstkonsulenten har främst arbetat med dansgästspelen på Länsteatern och
danskonsulenten arbetar huvudsakligen med övrigt främjande inom dansområdet, exempelvis
nätverkande, fortbildning för pedagoger, dansläger, visningar av dansfilmer och workshops inom en
bred palett av olika dansgenrer.
Länsteatern har under året tagit in både nationella och internationella dansgästspel för att komplettera
den befintliga verksamheten.
Främjandeverksamheten har bidragit till att fria professionella kulturskapare har hittat nya
samverkansparter och att stödja dem i produktioner, vilket i sin tur leder till nyskapande och
gränsöverskridande samarbeten, föreställningar och projekt.
Kompetensutvecklingsinsatser för professionella utövare inom dans har genomförts med syfte att höja
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kvaliteten och skapa forum och mötesplatser.
Under halvår som Gotlands Dansutbildning fortfarande var verksam gjordes samarbeten i form av att
främjandeverksamheten stödde de studerande för att förbättra deras möjligheter att skapa kontaktnät
med andra konstformer, konstnärer och aktörer med att syfte att de bättre ska kunna arbeta nyskapande
inom modern nutida dans.
Deltagandeaktiviteter inom dans har genomförts för barn och unga i form av dansläger sommartid,
workshops i anslutning till föreställningar men även stöd och komplettering till undervisning i förskola
och skola. För att ge barn och unga möjlighet till likvärdiga möjligheter att möte och utöva dans är
skolan den viktigaste arenan där både socioekonomiska och geografiska aspekter inte utgör ett hinder.
Nätverksträffar har genomförts under året med både teater- och dansverksamma, liksom för teater- och
dansarrangörer med syfte att förbättra kompetens inom arrangörskapsområdet men även att säkra
återväxt och gynna en mångfald av arrangörer, utbud och deltagare.
Teaterfrämjandeområdet
Scenkonstkonsulenten har varit initiativtagare och drivande i Teaternätverket som är ett nätverk
scenkonst på Gotland. Detta har lett till kontakter mellan olika aktörer inom nätverket och att
Länsteatern kunnat bidra både teoretiskt och praktiskt med exempelvis rådgivning i teknikfrågor,
produktionsfrågor och diskussion i konstnärliga frågor med syfte att höja kvaliteten.
Scenkonstkonsulenten har också ombesörjt omvärldsbevakning inom scenkonstområdet på nationell
nivå vilket har givit resultatet att nya idéer och samarbeten tankar om utveckling för Länsteatern
kommit till stånd.
Scenkonstkonsulent har drivit frågor kring särskolans möjligheter att både se och delta i
teaterarrangemang och även varit Länsteaterns och GotlandsMusikens och andra kulturaktörers ingång
och kontaktperson vad gäller Gotland Pride-samordningen.
Musikfrämjandeområdet
Scenkonkonsulenten arbetade med förberedelsearbetet och genomförande av nätverket Baltic Music
Networks hemsideutveckling och slutkonferensen på Gotland med inbjudna från Baltikum, Polen och
Sverige. Musikrådet, ett nätverk för intresserade musikaktörer och det lokala musiklivet, inklusive fria
professionella kulturskapare, arrangörer, amatörer och barn och ungdom, hade cirka sju möten under
året.
Ett kartläggningsarbete gjordes under året för att identifiera och skapa kontakt med alla kör- och
musikföreningsamatörverksamheter med syfte att på GotlandsMusikens web visualisera det
gotländska musiklivet. Insamlande av information och marknadsföring av sommarkonserter gjordes,
vilket var till hjälp för föreningar med marknadsföring, då de ofta har små budgetar för ändamålet. Det
övergripande syftet var att synliggöra och lyfta det gotländska musiklivet och tillgängliggöra utbudet.
Konstfrämjandeområdet
Konstområdet främjas av en konstkonsulent som arbetar 50 % och har Gotlands Museum som
huvudman. Det konstfrämjande arbetet genom konstkonsulenten på Gotland sker både strategiskt och
operativt. På det strategiska planet handlar det om att förbättra arbetsvillkoren för konstnärer på
Gotland, bidra med marknadsföring, stärka strukturerna kring konstbranschen och söka bidrag för
framtida projekt som går hand i hand med Gotlands nya kulturplan. En del av det strategiska arbetet är
att söka externa för projekt och insatser, för att främja konstnärlig kvalitet och tillgänglighet. Konkret
bidrog konstkonsulenten till möjligheten för konst- och kulturskapare att ta över Kulturskolans före
detta lokaler, för att skapa en plattform och mötesplats för konstnärlig verksamhet i centrala Visby.
Konstkonsulenten verkar även som en länk till konstpubliken, främst för barn och unga, men även i
dialog med förvaltning och politiken. Genom att samordna och synliggöra utställningar och aktiviteter
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under året, genom konstkalendariet Konst på Gotland 2016 skapas en tillgänglighet till konstområdet.
Projekt Konstakuten på Gotland, där det konstfrämjande arbetet sker pedagogiskt i möten med barn
och ungdomar, hade under 2016 cirka 1500 deltagare. Arts School Day, som skedde i samarbete med
Gotlandsmusiken och Länsteatern på Gotland, erbjöd alla Gotlands elever i åk 8 en dag med kultur.
För pedagogiska insatser till barn och unga med integration som tema, har ansökningar gjorts till
Arvsfonden.
Kulturarvsfrämjandeområdet
Kulturarvsområdet främjas av en kulturarvskonsulent på 50 % som har Gotlands Museum som
huvudman. Kulturarvskonsulentens uppdrag är att främja det gotländska kulturarvet vilket bland annat
görs genom utbildningar, nätverksbyggande, samverkan och att initiera projekt. Genom rådgivning,
medverkan vid museer och föreningars möten, att vara en lots till andra experter och ge stöd i frågor
som utställningsproduktion, samlingsförvaltning och tillgängliggörande av det gemensamma
kulturarvet. Med nätverksträffar och nyhetsbrev uppmärksammas nya trender, aktuella frågeställningar
och handfasta tips och råd. Det kan vara på både regional och nationell nivå; som nya publikationer,
utbildningar och regelverk. Konsulenten initierar och medverkar till samarbeten mellan
kulturarvsaktörer på ön. Genom att medverka i nätverk som GMM (Gotlands Militärhistoriska
Museer), i föreningars styrelser, vid årsmöten och andra sammankomster ges en sammanhållen bild av
arbetet som sker och kan användas då nya samarbeten ska initieras.
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6. Har de konst och kulturfrämjande verksamheterna haft mer omfattande
samarbeten/samverkan med andra aktörer? Med vilka? Vad har uppnåtts genom
samarbetet/samverkan?
Andra aktörer kan vara andra kulturaktörer i det egna länet, kulturaktörer i andra län, det fria kulturlivet,
civilsamhällets organisationer eller verksamheter inom andra områden.

Dansfrämjandeområdet
 Kulturskolan - Ett flertal samarbeten har under året genomförts med Kulturskolan. Skolans
danselever har fått tillgång till teaterns scen för sina produktioner, bjudits in att ha
öppningsakter till professionella dansgästspel med mera. Samarbetet har bidragit till att barn
och unga fått goda möjligheter att visa sin dans i professionella sammanhang med dansmatta,
strålkastare och bra ljud.
 Kultursamordnare kultur- och fritidsförvaltningen – kontinuerlig samverkan kring inköp av
dansföreställningar och program. Samarbetet garanterar ett återkommande utbud av dans för
barn och unga i skolan och på fritiden, samt underlättar för små arrangörer att anordna
dansföreställningar.
 Arts School Day och Dansens dag – Danskonsulenten har arbetat dessa dagar tillsammans
med GotlandsMusiken, Länsteatern och Gotlands Museum. Dansens dag manifesteras med
programpunkter av både amatörer, professionella och barn och vuxna i en mängd olika genrer.
Medverkande var bland annat Visby Dansskola, Gotlands Swingdansare, Gotlands
dansutbildning och Gotlands Hopp. Med detta samarbete uppnåddes flera syften, utövare fick
en plats att framföra dans på och möten mellan andra dansutövare och en bred publik kunde
ske.
Övriga mindre samarbeten har också skett, exempelvis:
 Base23 - I samarbete gjordes dansläger i Fårösund och föreställningen Hej Sverige.
 Robert Söderström – Samverkan kring att arrangera dansjam i anslutning till visningen av
dansfilmen Martha och Niki.
 Susanne Svantesson – Samverkan kring dansfilmen Den blå känningen.
Teaterfrämjandeområdet
Samverkan med olika teaterföreningar och organisationer som exempelvis Unga Roma, Romateatern
Bottareveteatern och Klinterevyn har bidragit till att skapa plattformar för scenkonst som till exempel
nya arenor, vilket resulterat i att en produktion under 2017 kommer att förläggas till Länsteatern.
Med teater Lilla Beddinge skedde samverkan kring en gotlandsproducerad föreställning som
gästspelade i Skåne.
Musikfrämjandeområdet
 Estland, Lettland, Litauen och Polen – Baltic Music Network-projektet öppnade nya
kontaktytor mot grannländerna i öster för framtida kontakter, projektutveckling och att kunna
driva gemensamma frågor inom ungdomsmusikområdet.
 De olika aktörerna i Musikrådet är viktiga samarbetsparter för att de skapar kontakter mot
musiker, musikaktörer och nya målgrupper samt främjar samarbete.
 Studieförbundet Bilda och Studiefrämjandet – rekrytering och genomförande av
ungdomsmusiktävlingen Musik Direkt, vilket öppnar nya kontakter mot ungdomars musik
som man annars inte skulle komma i kontakt med. För ungdomarna deltagande i kulturlivet
och tillfällen att spela på olika scener.
Konstfrämjandeområdet
Verksamheten 2016 genomfördes i samarbete med ett flertal aktörer. På regional nivå ledde
samarbetet med Länsteatern på Gotland och Gotlandsmusiken till Arts School Day, en heldag med
kultur för alla Gotlands elever i åk 8. Samarbetet med Wisbygymnasiets estetklasser och några
kommunala grundskolor ledde till utställningen LABYRINT (inom projektet Konstakuten på Gotland),
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som finansierades av Arvsfonden. Under Konstakutens sista månader besöktes öns asylboenden, som
på sett och vis blev partner till den uppsökande verksamheten. Samarbetet med orienteringsklubben
Visborgs OK möjliggjorde en reviderad version av Orientering i konsten, som leder till konst i det
offentliga rummet i Visby innerstad. På nationellt plan samarbetade konsulenten med Föreningen
Konstkonsulenter i Sverige, som höll sitt årsmöte på Gotland. Samarbeten med Konstnärernas Riks
Organisation, Nationalmuseum och Sveriges Allmänna konstförening upprättades under 2016 för
kommande projekt under 2017; fortbildning för konstnärer, kulturförvaltning och
utställningsarrangörer samt en uppstart av ett nätverk för konstintresserade ungdomar.
Kulturarvsfrämjandeområdet
Ett samarbetsforum har varit Gotlands kulturarvsråd vilket samlar de offentligt finansierade aktörerna
på ön som arbetar med kulturarvet; Gotlands Museum, Visby stift, Länsstyrelsen i Gotlands län,
Hemslöjden, Gotlands Hembygdsförbund, Landsarkivet, Campus Gotland samt Region Gotland.
Rådet träffas fyra gånger per år och syftet är att samordna och stärka kulturarvsarbetet på Gotland.
Detta görs genom att lyfta aktuella frågor, utbyta information och ta initiativ till gemensamma projekt.
Kulturarvskonsulenten samordnar rådets möten som leds av Region Gotlands stadsarkitekt.
Kulturarvskonsulenten initierade och projektledde en utbildningsserie tillsammans med Gotlands
Museum och Riksutställningar för personer och föreningar som arbetar med tillgängliggörande av det
gotländska kulturarvet. Ett 40-tal personer från 11 föreningar och museer på Gotland deltog. Kursens
teman var; klimat och skadedjur, föremålsvård- och hantering av trä, metall, konst och textil,
utställningsteknik samt arkivkunskap. Utbildningsserien har stärkt och professionaliserat arbete med
kulturarvet. I det tjärprojekt som drivs av Gotlands Museum har konsulenten bidragit med sitt
kontaktnät och identifiera parter inom kulturarvsområdet och som kan medverka i projektets
genomförande.
Gotlands Hembygdsförbund samlar 91 medlemsföreningar. Genom samarbetet med förbundet har
kulturarvskonsulenten en naturlig plattform för samverkan och spridning av kunskap och information
inom kulturarvsområdet. Ett exempel på det är de nätverksträffar, så kallade ”hembygdsträffar”, som
förbundet arrangerar. Konsulenten har medverkat vid träffarna och lett diskussioner om arbetet med
det gemensamma kulturarvet och hur man på ett strategiskt sätt kan utveckla både inom professionell
och ideell verksamhet.
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Regional enskild arkivverksamhet
5. Sammanfatta den regionala enskilda arkivverksamhet som bedrivits av aktörer som tilldelats
statliga medel inom ramen för kultursamverkansmodellen.
Svaret bör beskriva verksamhetens arbete för att främja bevarande, tillhandahållande och levandegörande av det
dokumentära kulturarvet samt allas möjlighet till bildning och kulturupplevelser. Svaret bör även beskriva
verksamhetens utveckling av kvalitet och där så är relevant kopplas till övriga nationella kulturpolitiska mål.

Region Gotland har inte regional enskild arkivverksamhet.
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6. Har den regionala enskilda arkivverksamheten haft mer omfattande samarbeten/samverkan
med andra aktörer? Med vilka? Vad har uppnåtts genom samarbetet/samverkan?
Andra aktörer kan vara andra kulturaktörer i det egna länet, kulturaktörer i andra län, det fria kulturlivet,
civilsamhällets organisationer eller verksamheter inom andra områden.

Region Gotland har inte regional enskild arkivverksamhet.
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Filmkulturell verksamhet
5. Sammanfatta den filmkulturella verksamhet som bedrivits av aktörer som tilldelats statliga
medel inom ramen för kultursamverkansmodellen.
Svaret bör beskriva utveckling av verksamhetens kvalitet, gärna inom områden som pedagogik,
visningsfrågor och produktion samt nya medier. Om så är relevant bör även verksamheten kopplas till det
nationella kulturpolitiska målet om konstnärlig förnyelse och övriga nationella kulturpolitiska mål.

Film på Gotland
Under 2016 fortsatte den filmkulturella verksamheten sitt expansiva arbete med verksamhet och
projekt som lyfter från regional till internationell nivå med teman som ungas entreprenörskap,
filmturism och internationella samarbeten för fria professionella utövare. Under året fördjupades tre
externa projekt och resultatet av ett långsiktigt arbete kunde skönjas, exempelvis samarbetet med öns
konstnärsresidens som välkomnat flertalet internationellt lysande filmstjärnor i residensverksamhet i
möten med lokal publik och lokala fria professionella utövare.
Visningskonceptet Dive-in-bio på badhuset i Visby har lanserats och nått nya målgrupper och bidragit
till att öronmärka regionala utvecklingsmedel inom kultur och besöksnäring och turism.
En första pilotversion av en digital besökskarta till Gotlands filminspelningsplatser, i form av appen
Gotland Film Safari för smartphones och ipads, har släppts som ett led i att utveckla den gotländska
filmen inom besöksnäringen samtidigt som det är ett nytt sätt att digitalt tillgängliggöra gotländsk
film.
I arbetet med film på fritiden har Film på Gotland etablerat och vidareutvecklat arbetet med unga
ensamkommande, stöttat unga tjejer mot nätmobbing och främjat tillkomsten av ett antal Joint Student
Companies i samarbete över Östersjön.
Arbetet med att nå ut med pedagogisk verksamhet riktad mot förskolan har inletts med en färdig plan
för arbetet de kommande åren.
Parallellt med arbetet internationellt, nationellt och regionalt, har Film på Gotland deltagit i
utvecklingen av Kustateljén i Fårösund som lokal mötes-, kunskaps- och produktionsplats. Kustateljén
har blivit en viktig plats i Fårösund för integrationsarbete och sysselsättning.
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6. Har den filmkulturella verksamheten haft mer omfattande samarbeten/samverkan med andra
aktörer? Med vilka? Vad har uppnåtts genom samarbetet/samverkan?
Andra aktörer kan vara andra kulturaktörer i det egna länet, kulturaktörer i andra län, det fria kulturlivet,
civilsamhällets organisationer eller verksamheter inom andra områden.

Film på Gotland
 På ungdomsområdet har parterna i Kustateljén, Fårösunds folkhögskola och Fårösunds
ungdomsgård, och Ungkulturhuset Fenix varit viktigast som samarbetspartners, genom att
verksamheten genom dem nått unga på ett sätt som annars hade varit mycket svårare.
 Parterna i Gotland Film Lab, det vill säga de fyra konstnärsresidensen VICC, ÖFÖC, BAC
och Bergmangårdarna, samt Bergmancenter har givit möjligheter till samverkan med
professionella konstnärer inom alla konstområden. Film på Gotlands främjanderoll har stärkts
genom att ett långsiktigt samarbete har uppnåtts där parterna utnyttjar de gemensamma värden
av att arbeta tillsammans med sina olika grupper av fria utövare, konstnärer, tonsättare,
författare, filmare med flera. Deltagare har varit mycket nöjda och några har velat återvända
vilket har genererat utvecklingsmöjligheter inom residensen.
 Landets filmregioner är en annan viktig samarbetspart, inte minst vid Talangdagarna.
Samverkan har främst skett med Filmregion Stockholm Mälardalen, där Region Gotland är
medlem, och med det kommunala bolaget Gotlands Filmfond, vilka båda disponerar resurser
för kommersiella satsningar på filmproduktion. Flera investeringar i filmprojekt gjordes av
fonden. Projekt som Film på Gotland har utvecklat har ibland tagits upp av filmfonden med
sina stöd och samfinansieringsinsatser genom att filmfonden rådfrågar filmkonsulenten om
utvecklingsstöd inom Gotlands Filmfond. Projektets gotländska förankring ökar när projekten
kommer i kontakt med utvecklingsinsatserna och tidigt inleder relationer med bolag och
filmare.
 RIBS-partners i Stockholm, Finland, Estland och på Åland är också de viktiga
samarbetspartners. Utöver de aktiviteter som finns i projektansökan har fler aktiviteter kunnat
genomföras genom att arbetsbördan och kostnaderna delats och man har kunnat ha en tät
dialog.
 Föreningen Demokrati för barns framtid (DBF), Puma ungdomsgård och Hemse bibliotek och
ungfilmstudio, som är engagerade i RIBS, är viktiga samarbetspartners och samverkan har lett
till att nya ungdomar nåtts och kunnat ta del av film på fritiden.
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Hemslöjdsfrämjande verksamhet
5. Sammanfatta den hemslöjdsfrämjande verksamhet som bedrivits av aktörer som tilldelats
statliga medel inom ramen för kultursamverkansmodellen.
Om så är relevant bör verksamheten kopplas till de nationella kulturpolitiska målen om främjande av kvalitet,
konstnärlig förnyelse, ett levande kulturarv, allas möjlighet till bildning och övriga nationella kulturpolitiska
mål.

Gotlands Museum
Hemslöjdsfrämjande verksamhet bedrivs av två slöjd- och formkonsulenter (1,75 tjänst) med Gotlands
Museum som huvudman. Då konsulenterna under lång tid även arbetat med att främja konsthantverk
och småskalig design har ett namnbyte till slöjd- och formkonsulenter genomförts. Områdena slöjd,
form och småskalig design spänner mellan det professionella och ideella, det kommersiella och
konstnärliga, utövare och publik. Genom pedagogisk och publik verksamhet, stöd till professionella,
kompetensutvecklings- och utvecklingsprojekt, informationsspridning och främjande av samverkan
mellan områdena skapas utveckling och ett synliggörande av området.
Sedan konsulenterna bytte huvudman 2015 har kontaktytorna med konsten och kulturmiljövården
ökat, vilket bidrar till högre kvalitet och konstnärlig förnyelse.
Utställningen Dr TexLers Skörhetsinstitut på Konstmuseet, där en keramiker och en textilkonstnär
byggde upp en fiktiv värld som belyste frågor om blind tro på tekniska framsteg och människans
möjligheter att styra naturen, främjade kvalitet och konstnärlig förnyelse genom möten mellan olika
material och genom att konst och konsthantverk förenades med scenografins förutsättningar.
Genom det internationella filtsymposiet KreaTov, som arrangerades i samarbete med Gotlands läns
hemslöjdsförening, möttes drygt 40 hantverkare och konstnärer från Sverige, Danmark, Litauen,
England och Schweiz på Gotlands folkhögskola för att utbyta erfarenheter och att genom workshops
och föredrag fördjupa sig i olika tovningstekniker.
Lobbyverksamhet har bedrivits för att återfå en designutbildning till Gotland. Samtal har förts med
politiken, tjänstemän, näringsliv samt universitet och högskola.
Slöjd är ett levande kulturarv som främjas genom konsulenternas kärnverksamhet, det vill säga att
sprida kunskap om slöjdtekniker och inspirera till eget skapande genom kurser, workshops och
föredrag. Konsulenterna arbetar med strategin att värna, dokumentera och tillgängliggöra äldre
hantverk, där få besitter kunskap om tillverkningen, genom att dokumentera dessa tekniker med film.
Ett exempel är att under året producerades filmen Den andalusiska risugnen i Etelhem, om
tillverkning av lerkrukor i det anrika Etelhems krukmakeri. Filmen finns på Youtube och skapar
därmed en digital spridning av ett idag ovanligt tillverkningssätt.
Ett projekt om traditionellt bruk av tjära har initierats tillsammans med byggnadsvården på museet
vilket bidragit till kunskapsuppbyggnad kring gamla framställningsprocesser, vilka kan användas för
att bibehålla byggnadsvårdstraditioner.
Främjandet av allas möjlighet till bildning har bland annat skett genom att barn har under året varit en
prioriterad målgrupp. Med programverksamhet för allmänhet och skola kan intresset för slöjd och
förståelsen för hantverket skapas. Några av insatserna under året har varit utomhuspedagogik med
slöjd i fokus för mellanstadieelever vid Föreningen Stavgards lägerskola, där cirka 400 barn fick
uppleva historiskt hantverk och vardagsliv på Stavgard. En av grupperna var barn med särskilda
behov. Konsulenterna har genomfört skolprogram i utställningen Dr TexLers Skörhetsinstitut på
Konstmuseet (se fråga 6).
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Konsulenterna har deltagit i produktionen av utställningen Efter stormen som visades på Klintehamns
bibliotek, med temat plast i våra hav. Under utställningsperioden arrangerades en föreläsning
medförfattaren till boken Makt, plast, gift och våra barn.
Konsulenterna samarbetar också med olika utbildningar genom att hålla föreläsningar och worskhops
på exempelvis folkhögskolans textillinje samt för blivande etnologer och föremålsantikvarier på
Uppsala universitet Campus Gotland. För konsthantverkare har anordnats workshop med tema
Gotlands nya kryssningskaj dess möjligheter för aktiviteter och försäljning. Slöjd- och
formkonsulenterna arbetade också med småskalig design, bland annat genom vandringsutställningen
Made of Gotland, om design och utvecklingsmöjligheterna kring de lokala materialen ull, trä och sten
som även inkluderade föredraget Under ytan – om de gotländska materialens möjligheter och design
som utvecklingsfaktor.
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6. Har den hemslöjdsfrämjande verksamheten haft mer omfattande samarbeten/samverkan med
andra aktörer? Med vilka? Vad har uppnåtts genom samarbetet/samverkan?
Andra aktörer kan vara andra kulturaktörer i det egna länet, kulturaktörer i andra län, det fria kulturlivet,
civilsamhällets organisationer eller verksamheter inom andra områden.

Hemslöjdsfrämjande verksamhet
Placeringen på Gotlands Museum har ökat kontaktytorna och samarbetet med andra professioner,
exempelvis kulturmiljövård, hembygdsförbund, Medeltidsveckan på Gotland och Gotlands Museums
publika verksamhet med inriktning på utställningar och programverksamhet. Detta har givit en bredare
bas för support, kompetenshöjande och samarbeten som kommit verksamheten tillgodo. Slöjd- och
formkonsulenternas arbete är helt beroende av samverkan med andra aktörer även utanför museet och
samarbetar ofta med lokala museer och föreningar.











Slöjd- och formkonsulenterna har fortfarande ett nära samarbete med Gotlands läns
hemslöjdsförening (som hade huvudmannaskapet för hemslöjdskonsulenterna fram till 2015) i
syfte att vara en direktlänk till utövarna. Exempel på samverkan är kurser, föreläsningar och
utställningar, vilket har bidragit till att möjliggöra möten och kunskapsuppbyggnad.
Konsulenterna har även bedrivit kurs- och föreläsningsverksamhet i samarbete med Hemse
Folkhögskola.
I samverkan med biblioteken på Gotland visat ytterligare två utställningar, kopplade till
vandringsutställningen Made of Gotland – om design och utvecklingsmöjligheterna kring de
lokala materialen ull, trä och sten. Utställningarna har inneburit fler aktiviteter på Gotlands
landsbygd och en ökad samverkan med biblioteken.
Samarbetet med Föreningen Stavgard har bidragit till rädda lägerskolan på södra Gotland.
Konsulenterna har arrangerat järnålderslägerskola för gotländska skolklasser tillsammans med
föreningen Stavgard. I lägerskolan ingår att arbeta med historiska hantverk. Verksamheten är
mycket uppskattad bland skolorna och samarbetet ger konsulentverksamheten bra kontakt med
skolan.
Tillsammans med byggnadsvården på Gotlands Museum bedrivs ett fördjupningsarbete kring
traditionell kunskap om framställning och bruket av tjära. Projektet syftar till att jämföra den
tidiga gotländska tjärsmörjartraditionen med den norska samt se över kvalitetsförbättrande
framställningsmetoder. Projektering och ansökan om medel gjordes under 2016 och projektet
bedrivs under 2017. Projektet medför också ett fördjupat samarbete med flera av Gotlands
hembygdsföreningar och har bidragit till kunskapsuppbyggnad.
På nationell nivå en konsulent har varit aktiv i det rikstäckande nätverket Ullstyrkan, som har
bildats av Sveriges hemslöjdskonsulenter. Ullstyrkan vill verka för bättre samordning inom
ullbranschen, lyfta fram ullens miljövinster och bidra till större efterfrågan på svensk ull.
Gruppen har bland annat arrangerat en branschträff i Stockholm med 50 deltagare.
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Övrig information och synpunkter
Kultur- och fritidsförvaltningen i Region Gotland har under 2016 fått hantera ett stort sparbeting
samtidigt som man levt under hot om nedläggning av kultur- och fritidsnämnden och omorganisation
av hela förvaltningens verksamheten. En utredning gjordes som resulterade i förslaget att alla chefer,
inklusive förvaltningsdirektör, samt alla stödfunktioner, inklusive regional kulturstrateg, ska sparas
bort. Förslaget att det ska ske kommer sannolikt att klubbas i fullmäktige 19 juni 2017, medan hur
verksamheten ska organiseras därefter fortfarande inte klart, varför framtiden i skrivande stund är
oviss. Kultursamverkansmodellen är ett av åtta områden som regionledningen vill utreda ytterligare.
Det mesta tyder på att den regionala kulturen kommer att organiseras under
regionstyrelseförvaltningen.
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Offentlighetsprincipen
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är helt ändamålsenlig.
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Granskning av tillämpningen av offentlighetsprincipen

Sammanfattning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning av offentlighetsprincipen. En tidigare granskning av offentlighetsprincipen genomfördes år
2015 avgränsat till regionstyrelsen, tekniska nämnden samt barn- och utbildningsnämnden. Denna granskning syftar dels till att följa upp föregående granskning med avseende
på de brister och rekommendationer som lämnades i revisorernas skrivelse till nämnderna daterad 2015-03-04. Dels att bedöma om regionens övriga nämnder lever upp till bestämmelserna om offentlighetsprincipen i lagstiftningen.
Efter genomförd granskning är vår sammantagna revisionella bedömning att regionstyrelsens och nämndernas hantering av allmänna handlingar inte är helt ändamålsenlig. Bedömningen grundar sig i vår bedömning av respektive kontrollmål som redovisas nedan.

Kontrollmal

Bedömning

Motivering

Det finns ändamålsenliga regler och riktlinjer
i Regionen avseende
hantering av allmänna
handlingar.

Ej uppfyllt

Flera av regionens regler och
riktlinjer är föråldrade och bör
ses över för att möta kraven i nu
gällande lagstiftning. Exempelvis är regionens arkivreglemente
från 1992. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens dokumenthanteringsplan är från
2006 och motsvarande plan för
Hälso- och sjukvårdsnämnden
är från 2008. Sedan dess har
organisationsförändringar i regionen och ny lagstiftning trätt i
kraft, vilket ställer krav på anpassning av riktlinjerna.

Berörd personal har givits tillräckliga förutsättningar för att hantera allmänna handlingar.

I allt väsentligt uppfyllt

Lagstiftning och Regionens regler och riktlinjer tillämpas.

Delvis uppfyllt

Vår bedömning är att berörd
personal har givits tillräckliga
förutsättningar för att hantera
allmänna handlingar. Berörd
personal får genom intränat
tillgång till regler, riktlinjer och
rutiner för hantering av allmänna handlingar. Vidare är vår
bedömning att den centrala registraturen får tillräckligt med
kompetenshöj ande insatser för
att hantera sina uppgifter.
Vår bedömning utifrån stickprovsgranskningarna är att
kontrollmålet är uppfylls för
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I allt väsentligt uppRegionen har anpassat
sig till den nya informat- fyllt
ionsteknikens krav exempelvis avseende epost, sms och sociala
medier.

1.1.

samtliga nämnder som prövats
bortsett från byggnadsnämnden.
Den sistnämnda har inte besvarat vår inskickade fråga. Vi finner att Kultur- och fritidsnämnden efter 14 dagar inte har besvarat vår fråga, vilket är en
brist. Tekniska nämnden har
brustit avseende att nämnden
inte har lämnat en besvärshänvisning vid vägran om utlämnande av allmän handling.
Vår bedömning är att regionen i
allt väsentligt har anpassat sig
till den nya informationsteknikens krav vad gäller e-post, sms
och sociala medier. Det finns
riktlinjer för hur allmänna
handlingar som inkommer eller
upprättas genom sms, telefon, epost och sociala medier ska hanteras.

Rekommendationer

Regionens riktlinjer som berör hanteringen av allmänna handlingar står inte i strid med
gällande lagstiftning. Däremot rekommenderar vi styrelsen och samtliga nämnder en
översyn av arkivreglementen och dokumenthanteringsplaner i syfte att harmonisera dessa
med nuvarande organisationsstruktur och nu gällande lagstiftning.
Vår uppfattning utifrån vår tolkning av dokumenthanteringsplanernas syfte att dessa ska
vägleda verksamheternas hantering av allmänna handlingar. För att skapa en effektiv politisk styrning och ordning och reda i hanteringen av allmänna handlingar bör dessa dokument därför med jämna mellanrum ses över av respektive nämnd.
Vår uppfattning är att en översyn av arkivreglemente och dokumenthanteringsplaner även
kan bidra positivt till att förtydliga vilka gallringsrutiner som gäller för allmänna handlingar som inkommer via sociala medier.
Vi anser att nämnderna kan stärka sin politiska styrning av hanteringen av allmänna
handlingar. Ett sätt för nämnden att göra det är att fatta beslut om de mest väsentliga
riktlinjerna, som exempelvis dokumenthanteringsplanen.
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Inledning
1.2.

Bakgrund

Offentlighetsprincipen innebär att myndigheternas verksamhet så långt som möjligt ska
ske i öppna former. Ett uttryck för offentlighetsprincipen är principen om handlingsoffentlighet. För att garantera insyn i riksdagens, regeringens och de kommunala förvaltningsmyndigheternas arbete har principen om handlingars offentlighet skrivits in i en av
grundlagarna, tryckfrihetsförordningen. Handlingsoffentligheten ger var och en rätt att
begära att få del av allmänna handlingar, vanligtvis utan att behöva tala om varför eller
vem man är. Syftet är att det offentliga ska kunna granskas för att motverka maktmissbruk, korruption och undermålig hantering av de offentliga medlen.
PwC genomförde år 2015 en granskning av hur regionstyrelsen, tekniska nämnden samt
barn- och utbildningsnämnden hanterat offentlighetsprincipen. Denna granskning syftar
dels till att följa upp föregående granskning med avseende på de brister och rekommendationer som lämnades i revisorernas skrivelse. Dels att bedöma om regionens övriga
nämnder lever upp till bestämmelserna i offentlighetslagstiftningen, med särskilt avseende på fem aspekter:
•

Kommunikationen av offentlighetsprincipen:
o

Riktat till anställda inom nämnden

o

Riktat till medborgare

•

Registrering av allmän handling

•

Förvaring av allmän handling

•

Utlämnande av allmän handling

•

Hantering av sekretessbelagda handlingar

1.3.

Revisionsfråga

Granskningen ämnar att besvara revisionsfrågan:
•

Är regionstyrelsens och nämndernas hantering av allmänna handlingar ändamålsenlig och därmed i linje med kraven i Offentlighets- och Sekretesslagen?

1.4.

Kontrollmål

För att besvara revisionsfrågan tillämpas följande kontrollmål:
•

Det finns ändamålsenliga regler och riktlinjer i Regionen avseende hantering av
allmänna handlingar.

•

Berörd personal har givits tillräckliga förutsättningar för att hantera allmänna
handlingar.

•

Lagstiftning och Regionens regler och riktlinjer tillämpas.
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•

1.5.

Regionen har anpassat sig till den nya informationsteknikens krav exempelvis avseende e-post, sms och sociala medier.

Avgränsning, disposition och metod

Granskningen omfattar Regionstyrelsen och samtliga nämnder.
Rapporten är indelad i två delar. I kapitel 3 följs regionstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden samt tekniska nämnden upp utifrån de rekommendationer som lämnades i revisorernas skrivelse efter föregående granskning. I kapitel 4 beskrivs granskningsresultatet avseende övriga nämnder.
Granskningen har genomförts genom intervjuer med ansvariga tjänstemän och registratorer. Vidare har styrande dokument och stickprov av utlämnande av allmänna handlingar
samt inkommande frågor till regionen genomförts. För uppföljningen av regionstyrelsen,
tekniska nämnden samt barn- och utbildningsnämnden har telefonintervjuer genomförts
med nämndsekreterare och berörda tjänstemän/chefer samt en förtroendevald.
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2.

Om allmänna handlingar

Tryckfrihetsförordningen (2 kap TF) är den grundlag som reglerar definitionen av vad
som utgör en allmän handling. Som en del av offentlighetsprincipen har allmänheten rätt
att ta del av myndigheters allmänna handlingar. I offentlighets- och sekretesslagen 5 kap
2 § framgår vidare att allmänna handlingar ska registreras så snart de har kommit in till
eller upprättats hos en myndighet. Myndighet likställs här med beslutande kommunal
församling.
En allmän handling definieras enligt Tryckfrihetsförordningen som en med "framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel". En allmän handling kan alltså vara ett papper
som inkommit eller upprättats, det kan vara en ljudinspelning, ett e-postmeddelande eller
ett sms. En handling är allmän om den förvaras hos myndigheten eller om den anses som
inkommen till, eller upprättad hos myndigheten. Minnesanteckningar, utkast och säkerhetskopior betraktas inte som allmänna handlingar.
Brev eller annat meddelande som är ställt personligen till den som innehar befattning vid
myndighet anses som allmän handling, om handlingen gäller ett ärende eller annan fråga
som ankommer på myndigheten och inte är avsedd för mottagaren endast som innehavare av annan ställning. Ett meddelande riktat till en anställd i regionen i egenskap av
denne som privatperson är alltså normalt sätt inte att betrakta som en allmän handling
enligt lagstiftningen.
En allmän handling kan vidare vara offentlig eller hemlig. Av kapitel 5 i offentlighets- och
sekretesslagen framgår att allmänna handlingar ska registreras så snart de har kommit in
eller upprättats hos en myndighet, med vissa undantag. Handlingar som inte omfattas av
sekretess behöver inte registreras om de hålls ordnade så att det utan svårighet kan fastställas om de har kommit in eller upprättats. Om det vidare är uppenbart att den allmänna handlingen är av ringa betydelse för myndighetens verksamhet så behöver den
varken registreras eller hållas ordnad.
I kapitel 5, § 5 anges hanteringen vid sekretessmarkering, d.v.s. om det kan antas att en
uppgift i en allmän handling inte får lämnas ut på grund av en bestämmelse om sekretess,
får myndigheten markera detta genom särskild anteckning på handlingen eller införs i
handlingen (om handlingen är elektronisk). Anteckningen ska ange: tillämplig sekretessbestämmelse, datum då anteckningen gjordes och den myndighet som gjort anteckningen
Kapitlen 7-43 handlar om bestämmelser om sekretess, bl a allmänna bestämmelser (kapitel 7-14), sekretess till skydd för allmänna intressen (kapitel 15-20) samt sekretess till
skydd för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden (kapitel 21-40).
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3.

Uppföljning av tidigare granskning

Efter den tidigare granskningen som genomfördes i början av år 2015 lämnade revisorerna ett antal rekommendationer till regionstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och
tekniska nämnden. Dessa sammanfattas i punktform nedan. I efterföljande avsnitt presenteras resultatet av uppföljningen för respektive nämnd, dvs. respektive nämnds svar på
revisorernas skrivelse samt den här granskningens iakttagelser och bedömningar.
3.1.1.
Revisorernas rekommendationer i skrivelsen 2015-03-04
Efter föregående granskning av offentlighetsprincipen lämnade revisorerna följande rekommendationer till regionstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, samt tekniska
nämnden:

1

•

Regionens hemsida bör kompletteras med information om registraturens öppettider. (Berör regionstyrelsen1)

•

Regionens riktlinjer bör förtydligas med avseende på handlingar som inkommer
via sociala medier. (Berör regionstyrelsen)

•

Efterlevnaden avseende tekniska nämndens rutinbeskrivning för sekretessbelagda
handlingar kan förbättras vad avser förvaringen alternativt att översyn görs av rutinbeskrivningen i de fall nuvarande praxis för förvaring av pågående ärenden inte
stämmer överens med fastställd rutin. (Berör tekniska nämnden)

•

Barn och utbildningsnämnden förvarar många sekretessbelagda ärenden ute hos
handläggarna. Trots att vi utifrån enkätsvaren ser att handläggarna är medvetna
om hur de ska förvara dem bör rutinen ses över så att handlingarna skickas till registraturen för att på så sätt samla/förvara samtliga sekretessbelagda handlingar
på ett ställe. (Berör barn- och utbildningsnämnden)

•

Förvaring av sekretessbelagda handlingar i det centrala arkivet kan behöva ses
över för att säkerställa att inte obehöriga får tillgång till akten. (Berör regionstyrelsen)

•

Skriftliga fullmakter och/eller överenskommelser bör tas fram för att säkerställa
hanteringen av inkomna handlingar vid medarbetares frånvaro. (Berör regionstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och tekniska nämnden).

Vårt förtydligande
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3.2.
3.2.1.

Regionstyrelsen
Regionstyrelsens svar

Regionstyrelsen beslutade på sitt sammanträde 2015-05-28, § 169, att avge följande svar
avseende de rekommendationer som anges ovan:
Det revisionskriterium som anges som delvis uppfyllt berör sociala medier, där det i
rapporten anges att det saknas dokumenterade rutiner vad gäller hantering av inkommande och utgående handlingar via sociala medier. Ledningskontoret anser att den
riktlinje daterad 15 juni 2011, Riktlinjer för användning av sociala medier, gott och väl
lever upp till krav på dokumenterad och antagen riktlinje.
Möjligen kan formulering ar vid kommande revideringar av riktlinjerna förtydligas, till
exempel att inlägg juridiskt kan motsvara inkommen handling. Vid genomgång av revisionsrapporten i kommunikationsnätverk kommer att redovisas hur "Riktlinjerför
användning av sociala medier" tillämpas korrekt och diskuteras behov av revidering.

3.2.2.
Uppföljning av rekommendationerna
Sociala medier
Region Gotland har en Facebook-sida samt en rad underliggande sociala medier-sidor2.
Den övergripande Facebook-sidan sköts av regionstyrelsens förvaltning.
Riktlinjerna för sociala mediers, fastställd av ledningskontoret 15 juni 2011, anger att förvaltningschefen måste godkänna medarbetares användning och skapande av sociala medier-kanaler i tjänsten. Riktlinjerna antogs av regionstyrelsen på sammanträdet 2011-0830, § 236.
Riktlinjerna anger vidare att den som sköter ett konto på sociala medier ska övervaka och
moderera kanalen/sidan dagligen. Det anges vidare att Region Gotland är juridiskt ansvarig för allt som skrivs på sidan och det är därför viktigt att olämpligt eller olagligt material
omedelbart avlägsnas. Enligt riktlinjerna ska avpublicerat eller raderat material sparas
och registreras. Sekretessbelagda uppgifter, integritetskränkande personuppgifter, förtal,
förolämpningar, hets mot folkgrupp eller upphovsrättsskyddat material är exempel på
olagliga publiceringar. Enligt riktlinjerna ska även reklam avpubliceras, men behöver inte
sparas och registreras.
Det framgår av riktlinjerna att den som sköter ett konto på sociala medier ansvarar för att
hantera inkomna synpunkter och frågor. Frågor som inkommer via sociala medier besvaras lämpligen på samma plats, och eftersom sociala medier präglas av snabbhet bör det
ske skyndsamt.
De intervjuade bedömer riktlinjerna som ändamålsenliga.
Den som sköter ett konto på sociala medier ska även registrera inlägg. Enligt riktlinjerna
krävs inte registrering i alla fall, men om ett inlägg tillför ett ärende något, eller ger upphov till ett nytt ärende, ska det diarieföras och sparas. Vidare ska enligt riktlinjerna den
ansvarige se till att en ersättare tar vid under ledighet eller annan frånvaro.
2
3

Se http://gotland.se/socialamedier
Riktlinjer för användning av sociala medier, daterad 15 juni 2011.
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Sekretessbelagda handlingar i det centrala arkivet
Arkivet som registraturen ansvarar för uppges vara låst. Endast tre nycklar finns och
dessa förvaras i sin tur på låsta avdelningar. Det finns även ett elektroniskt passeringssystem som bara tillåter behörig personal att passera in till registraturen och arkivet. Systemet registrerar vem som går och vilken tid passage skett.
Fullmakter för hantering av handlingar
Det finns skriftliga riktlinjer om att enhetscheferna inom regionen har ansvaret att se till
att handlingar är tillgängliga även när medarbetare är sjuka eller på semester. Blanketter
för skriftliga fullmakter och öppningsmedgivanden för enskilda medarbetares post och
epost finns tillgängliga via intranätet. Alla som anställs ska skriva på dessa medgivanden
men sedan är det upp till respektive enhetschef att rutiner finns så att handlingar är tillgängliga även när medarbetare är på semester eller sjukskrivna.
Registraturens öppettider
Registraturens öppettider finns fortfarande inte synliggjorda på hemsidan. Det uppges
vara ett medvetet val att inte presentera telefonnummer till specifika registratorer på
hemsidan utan istället hänvisas besökare till växeln.

3.2.3.

Vår bedömning

Vår bedömning är att regionstyrelsen har vidtagit åtgärder som vi bedömer som tillfredställande på två av punkterna i revisorernas skrivelse efter föregående granskning. Dessa
gäller förvaring av sekretessbelagda handlingar i närarkivet4 vid den centrala registraturen samt skriftliga fullmakter för hantering av allmänna handlingar vid medarbetares
frånvaro.
Vad gäller regionens riktlinjer för hantering av handlingar som inkommer via sociala medier kan vi konstatera att regionstyrelsens vid tillfället för den föregående granskningen
redan hade utfärdat sådana riktlinjer. Vår bedömning är att dessa riktlinjer i allt väsentligt
är ändamålsenliga.
Vi kan inte se att regionstyrelsen har kompletterat med information om registraturens
öppettider.

3.2.4.

Rekommendationer

Utifrån våra iakttagelser och bedömningar rekommenderar vi regionstyrelsen följande
åtgärder:
•

Regionstyrelsen bör komplettera hemsidan med information om registraturens
öppettider.

•

Regionstyrelsen (och de nämnder som använder sociala medier) bör bedöma och
värdera risker, samt om nödvändigt vidta åtgärder som följer av att finnas på externa sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram och Youtube). Vi har exempelvis
identifierat följande risk:

4

1 den tidigare granskningen benämndes detta arkiv för centralarkiv. Närarkiv är en mer korrekt
benämning.
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o Användare på bl.a. Facebook kan lämna skriftliga inlägg på regionens Facebook-sida (blir inkommande allmän handling).
o Användare på Facebook har även behörighet att redigera eller ta bort sina
egna skriftliga inlägg (den allmänna handlingen förstörs).
o

Detta innebär att allmänna handlingar som inkommit till regionen kan gå
förlorade utan att regionen har sparat handlingarna på annat sätt.

3.3.

Barn- och utbildningsnämnden

3.3.1.

Barn- och utbildningsnämndens svar

Barn- och utbildningsnämnden beslutade på sitt sammanträde 2015-04-29, § 39, att vidta
följande åtgärder med anledning av revisorernas skrivelse.
Utbildning i ärendehanteringssystemet u>3d3, så att sekretessbelagda handlingar/ärenden hanteras av handläggarna elektroniskt och den fysiska handlingen förvaras
på ett och samma ställe i registraturen.
Utbildning ges till såväl anställda på den centrala förvaltning en som till rektorer och
skolassistenter. Utbildningen av handläggare på den centralaförvaltningen har påbörjats och ges enligt principen learning by doing dvs. lära genom att göra. När sekretessbelagda ärenden ska hanteras görs genomgång av ärendets administrativa hantering.
En första utbildning av skolassistenter kommer att genomföras den 23 april.
Kontakter kommer att tas med ledningskontoret, som är beställare gentemot den centrala registraturen och arkivet, i syfte att säkerställa att inte obehöriga ges tillgång till
nämndens sekretessbelagda akter.
Inför sommarsemestern, år 2015, tas skriftlig a fullmakter fram för att säkerställa hanteringen av inkomna handlingar. Samtliga medarbetare på den centralaförvaltningen
ges information om handläggarens ansvar för personadresserad post. Chefenförförskolan och chefen för grundskolan svarar för att motsvarande information ges förskolechefer och rektorer. Information kommer även att ges elevassistenterna i samband med
utbildning den 23 april.
Även om rutiner för postöppning finns i stor utsträckning, 96 % av respondenterna i den
undersökning som PwC genomfört anger att de har någon form av rutin för postöppning vid semester eller längre frånvaro, så säkerställer framtagande av skriftlig fullmakt ytterligare befintliga rutiner samtidigt som frågan aktualiseras i och med att erbjudande om fullmakt görs.
I övrigt hänvisas till fortsatt samarbete med regionstyrelsen/ledningskontoret.

3.3.2.

Uppföljning av rekommendationerna

I intervju med förvaltningschef och nämndsekreterare anges att samtliga åtgärder har
genomförts enligt nämndens beslut. Nämnden har inte följt upp att beslutade åtgärder
har vidtagits. Däremot anges i intervjuerna att ordföranden har informerats vid nämnberedningsträffar med förvaltningschef om att åtgärderna har genomförts.
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•

Utbildningar för handläggare i wsds har genomförts, samt för skolassistenter vad
gäller hantering av sekretessbelagda ärenden.

•

Numera förvaras den sekretessbelagda akten, när det gäller centrala förvaltningens ärenden, i arkiv. Den enskilda handläggaren handlägger ärendet utifrån den
digitala, scannande handlingen.

•

Om en handläggare på den centrala förvaltningen har fysiska handlingar med sekretess så förvaras dessa handlingar i ett arkivskåp som endast nämndsekreteraren
har nyckel till.

•

När det gäller ärenden med sekretess som hanteras på skolorna/ute i verksamheterna så förvaras den fysiska akten i verksamheten.

•

För att säkerställa att inte obehöriga får tillgång till nämndens sekretesshandlingar
har kortläsare införts vid den centrala registraturens närarkiv (se avnistt 3.2.2).

•

Avseende personaladresserad post har information givits till berörda och postöppingsmedgivande har distribuerats. Samtliga medarbetare på den centrala förvaltningen har undertecknat medgivanden om öppnandet av personadresserad
post tills vidare.

•

Anvisningar om hantering av post och epost genom fullmakter mailas ut till alla
anställda av IT-avdelningen.

3-3-3-

Vår bedömning

Utifrån vår uppföljning kan vi konstatera att nämnden har säkerställt att samtliga brister
och rekommendationer som framfördes av revisorerna efter den förra granskningen har
hanterats av nämnden på ett i allt väsentligt ändamålsenligt sätt.

3.4.

Tekniska nämnden

Vad gäller tekniska nämnden kan berörd förvaltningspersonal inte finna att ett svar på
revisorernas skrivelse har lämnats per den 2 mars 2017. Eftersökningar har gjorts av förvaltningen utan att finna något resultat. Utifrån intervjuerna och granskning av nämndens protokoll kan konstateras att tekniska nämnden inte har behandlat revisorernas
skrivelse. Något underlag i form av en tjänsteskrivelse kan inte heller finnas av berörd
personal i tekniska nämnden. Vår sökning i regionens diarium på webben ger en träff som
indikerar att revisorernas skrivelse registrerades 2015-03-06 med diarienummer TN
2015/529:1. Det framgår dock inte vad som har hänt med skrivelsen efter att den registrerades.

3.4.1.

Uppföljning av rekommendationerna

Utifrån intervjuerna framgår att rutinerna avseende registrering av sekretessbelagda
handlingar har förändrats så att sekretessbelagda handlingar registreras i Treserva. Handläggarna förvarar originalhandlingar i låsta skåp på plats hos dem. Detta gäller för färdtjänst och sjukhustrafik. I intervjuerna framgår att de sekretessärenden som registreras i
registreras av den centrala registraturen och att de fysiska akterna förvaras där.
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Regionarkivet genomförde en tillsyn av tekniska nämndens arkiv i december 2015 som
resulterade i en rapport som beskriver allvarliga brister i arkivvården. Vissa av punkterna
stämmer direkt överens med revisorernas rekommendationer efter den förra granskningen. Arkivmyndigheten föreslog bl.a. ett program om tio punkter som behöver åtgärdas:
1. Arkivlagens §§ 5-6 och regionens arkivreglemente bör användas som en grund för
förbättringsarbete.
2. Tekniska nämndens arkivorganisation ses över. Namnuppgifter på arkivredogörare rapporteras till regionarkivet.
3. Rutiner för registrering och hantering av handlingar som innehåller sekretessbelagd information ses över.
4. Förvaltningen behöver inventera vilka system som används för registrering och
hantering av handlingar (inkl ritningar) och ärenden och hur information som ska
bevaras säkerställs för framtiden.
5. Tekniska nämndens arkivbeskrivning från 2005 revideras.
6. Tekniska nämndens dokumenthanteringsplan från 2007 revideras.
7. Gallringsbeslut utifrån råd om bevarande och gallring fattas av nämnden, efter
remiss till regionarkivet. Beslutad gallring verkställs regelbundet. I samband med
gallringen upprättas ett gallringsbevis som skickas till regionarkivet för kännedom.
8. I arkivvården ingår det enligt arkivlagen att upprätta en systematisk arkivförteckning. Förteckningen uppdateras efterhand och ska följa med leveranser av handlingar som förvaltningen vill överlämna till regionarkivet. (Undantagna är äldre
pärmar och boxar som innehåller handlingar och ärenden som är avslutade i Visby
stad senast 31 december 1970. De kan överlämnas oordnade tillsammans med
ifylld följesedel).
9. Förvaltningen bör snarast möjligt se över sina rutiner när det gäller den fysiska informationssäkerheten. Den enda lokal som är byggd för att vara en godkänd arkivlokal, klarar för närvarande inte gränsvärdena för fukt och värme. Det måste omedelbart åtgärdas.
10. De handlingar som förvaras i en lokal med fuktskador bör flyttas till ett torrt utrymme och torkas. Handlingarna måste vara torra och helt fria från eventuella
mögelsporer innan de blandas med andra handlingar.
Av intervjuerna framgår att nämnden inte har fått kännedom om tillsynsrapporten eller
bristerna som tillsynsrapporten tar upp. Nämnden har inte heller fått kännedom om revisorernas skrivelse. Inte heller ordförande har fått kännedom om tillsynsrapporten. Detta
gäller per 2017-03-06.

3.4.2.

Vår bedömning

Vår bedömning är att tekniska nämndens förvaltning har åtgärdat revisorernas rekommendation om att tydliggöra hur sekretessbelagda ärenden ska förvaras och därmed har
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samtliga rekommendationer som i den föregående granskningen ankom på tekniska
nämnden hanterats och åtgärdats.
Vi har inte varit på plats för att med egna ögon betrakta tekniska nämndens praktiska
hantering av allmänna handlingar i denna uppföljning. Vi har dock fått till oss information som vi bedömer är relevant att lyfta i denna rapport. Region Gotlands arkivmyndighet
genomförde i december 2015 en tillsyn av tekniska nämndens arkivvård. Tillsynsrapporten visar på mycket allvarliga brister vad gäller förvaringen av allmänna handlingar, men
även registreringen. I viss mån återupprepas bristerna och rekommendationerna som
påtalades av revisorerna efter den föregående granskningen 2015. Åtgärderna som tillsynsmyndigheten föreslog år 2015 har enligt de intervjuade inte åtgärdats per den 201703-02. Nämnden har inte heller fått kännedom om tillsynen eller tillsynsrapporten, trots
att denna var ställd till nämnden.
Vidare ser vi stora brister i hur revisorernas skrivelse har hanterats. Tekniska nämndens
förvaltning kan inte hitta att nämnden har fått skrivelsen till sig eller att nämnden eller
förvaltningen har avgett ett yttrande i frågan. Det är oklart vad som har hänt efter att skrivelsen inkommit till nämndens förvaltning. Vi anser att detta är en allvarlig brist vad gäller hanteringen av allmänna handlingar som inte ska kunna inträffa om rutiner, kunskap
och efterlevnad av dessa följs.
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4.

Granskning av övriga nämnder

l detta kapitel beskriver vi våra iakttagelser och bedömningar utifrån övriga nämnder.
Inledningsvis beskriver vi organisationen utifrån vår gransknings fokus på registratorsfunktionen.

4.1.

Organisation

4.1.1.

Generellt om myndigheters registratorsfiinktion

Varje förvaltningsmyndighet bär ansvaret för att dess allmänna handlingar hanteras på ett
ändamålsenligt sätt. Registratorsfunktionen - den funktion som hanterar förvaltningsmyndighetens post, registrering och expediering av allmänna handlingar - är därmed
väldigt viktig för att upprätthålla insyn och ordning bland de allmänna handlingar som
upprättas och inkommer hos en myndighet. Syftet med att upprätthålla insyn och ordning
och reda bland myndigheters allmänna handlingar är att värna möjligheten för allmänheten att ta del av och granska hur de offentliga verksamheterna bedrivs, vilket är centralt
för demokratins välmående.

4.1.2.

Region Gotlands registratorsfunktion

Regionen har sedan 2010 haft en gemensam, centralt placerad registratur. Totalt finns det
åtta heltidsanställda registratorers som servar styrelsen och samtliga nämnder exklusive
överförmyndarnämnden, patientnämnden och valnämnden. De sist nämnda nämnderna
sköter sin egen registrering, diarieföring och arkivering. Var och en av registratorerna har
internt tilldelats huvudansvaret för en specifik nämnd och är sedan första och andra ersättare för två andra nämnder. Samtliga använder diarie- och ärendehanteringssystemet
wsds för registrering av allmänna handlingar. Fysiska akter finns hos den centrala registraturen för samtliga nämnder förutom för kultur- och fritidsnämnden, byggnämnden
och hälso- och sjukvårdsnämnden. I intervjuerna uppges att de fysiska akter som finns
hos den centrala registraturen aldrig lånas ut till handläggarna bortsett från om de behöver kopiera något i akten.
Den centrala registraturen var t.o.m. utgången av år 2016 organiserad under Serviceförvaltningen tillsammans med bland annat regionarkivet, och växeln. Vid årsskiftet
2016/2017 upphörde serviceförvaltningen och ledningskontoret att existera och den nya
förvaltningen regionsryrelseförvaltningen bildades. Registraturen leds av en enhetschef
som även är chef för arkivet och växeln. Omsättningen på enhetschefer för registraturen
uppges i intervjuerna ha varit hög. Sedan registraturen centraliserades 2010 har fem enhetschefer innehaft rollen.
Innan år 2010 tillhörde varje registrator i Region Gotland en specifik nämnd och satt placerade fysiskt på plats tillsammans med nämndens övriga kansliverksamhet. Detta är den
dominerande organisationsformen i många andra kommuner, landstig/regioner.

5

1 Region Gotland benämns dessa registratorer som dokumentcontrollers

Mars 2017
Region Gotland
PwC

15 av 38

Granskning av tillämpningen av offentlighetsprincipen

Registraturens arbete och vilka tjänster de ska leverera till respektive nämnd har fram
t.o.m. år 2016 styrts av en skriftlig överenskommelse mellan ledningskontoret och serviceförvaltningen. Enligt överenskommelsen ansvarade registraturen för att:
•

Ta emot inkommande post adresserad till förvaltning alt. nämnd inom Region
Gotland,

•

Preparera, scanna och granska post som ska registreras,

•

Bevaka registratorsbrevlådor,

•

Registrera ärenden och handlingar i ärendehanteringssystemet WsDs,

•

Ansvarar för utlämning av allmänna offentliga handlingar som finns registrerade
iWsDs. Undantaget i de fall oklarheter eller begäran om stor mängd handlingar
begärs ut då respektive verksamhet kontaktas.

•

Utlämnande av allmän handling som omfattas av sekretess bedöms av verksamhet
i respektive nämnd,

•

Följa lagstiftningens krav på registrering av handlingar,

•

Skapa en effektiv rutin för registrering inom Region Gotland,

•

Upprätthålla en god kommunikation med förvaltningarna inom region Gotland,

•

Utskrift av digitala handlingar som ska bevaras,

•

Sammanställa årsdiarium,

•

Öppna personadresserad post ställd till Region Gotland, Visborg, utifrån givna
fullmakter.

I samband med omorganisationen 2016/2017 löpte överenskommelsen ut. Vid intervjuerna uppges att ingen ny överenskommelse är på plats i nuläget. Registraturen har därför
fortsatt enligt det tidigare avtalet i avvaktan på eventuella nya direktiv eller överenskommelser.
Vid intervjuerna uppges av samtliga registratorer att nämndsekreterarna är registratorernas huvudsakliga ingång och kontaktyta till nämnden och des verksamhet.
Registraturens huvudsakliga riktlinjer för registratursarbetet uppges vara den så kallade
tjänstekatalogen. Katalogen beskriver vilken service och vilka uppgifter som ska ges till
respektive nämnd och regionens systemansvarig uppges ha varit drivande i dess framtagande. Katalogen uppges vara ett levande dokument som registraturen tillsammans med
nämndsekreterarna arbetat fram. Tidigare enhetschef uppges har varit delaktig när arbetet startade men på grund av chefsomsättningen så har deras deltagande inte fått någon
kontinuitet. Chefsledet över enhetschefen uppges vid intervjuerna vara införstådda med
dokumentets innehåll. Dokumentet har inte beslutats av styrelsen eller någon nämnd.
Registratorerna har huvudansvaret för registrering av inkommande handlingar men beroende på nämnd så varierar det hur mycket nämndsekreterarna deltar i registreringsarbetet. Ansvarsfördelningen mellan nämnd och registratur uppges överlag fungera enligt
överenskommelse. Vad gäller exempelvis registrering av sekretessbelagda uppgifter ska
den centrala registraturen sekretessmarkera ett ärende när det registreras i
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Nämndsekreteraren har sedan i uppgift att bedöma om sekretessmarkeringen ska tas bort
eller ligga kvar.
Vid intervjuerna uppges det inte finnas några specifika krav från nämnderna och styrelsen
om hur snabbt frågor ska besvaras eller handlingar hanteras. Registraturen har istället
valt att sätta upp egna krav att ärende ska hanteras samma dag som de inkommer i största
möjliga mån. Det ska enligt de intervjuade registratorerna vara rent i inkorgen innan man
går hem. I de mest "handlingstunga" nämnderna uppges det av registratorerna komma in
handlingar dygnet runt, men generellt bedöms detta krav kunna uppfyllas enligt registratorernas egen bedömning.
Registraturen har fastslagna servicetider för allmänheten som innebär att registratorerna
fram tills klockan tre helgfri vardag ska vara tillgänglig för allmänheten via telefon.
Antalet inkommande handlingar varierar från nämnd till nämnd. Det finns generella regler för gallring av handlingar i regionens övergripande dokumenthanteringsplan, dessa
regler omfattar sparn, reklam och liknande. Om registratorerna är osäkra på huruvida ett
ärende ska registreras eller inte så skickas handlingen till ansvarig handläggare som gör
en bedömning. Enklare frågor hålls ordnade under kortare perioder, tre till sex månader
innan dessa gallras rutinmässigt.
Registraturen uppger att de diarieför ett stort antal frågor/synpunkter från allmänheten.
Därtill kommer ett antal frågor/synpunkter från allmänheten som registreras via Region
Gotlands synpunktshantering på hemsidan6.
Vid intervjuerna uppges att fördelarna med en samlad och centralt placerade registratur
är att registratorerna i större utsträckning kan gå in och stötta varandra i arbetet. Det
uppges i princip alltid finnas en kollega som kan hoppa in och ta över om en registrator
blir sjuk eller går på semester. Ytterligare en fördel som lyfts fram med den nuvarande
organisationen är att den totala kompetensen hos registratorerna ökar då nyanställda kan
lära av de mer erfarna samtidigt som registratursarbetet blir mer likriktat.
Vid intervjuerna framkommer även att det finns ett par nackdelar med den centraliserade
organisationen. Den tydligaste av dessa är att registratorerna skiljs från den verksamhet
de ska arbeta för. Detta uppges i viss mån bidra till att registratorerna får en minska personal- och verksamhetskännedom.

4.2.

Regler och riktlinjer

Kontrollmål: Det finns ändamålsenliga regler och riktlinjer i Regionen avseende
hantering av allmänna handlingar.

4.2.1.

Regionövergripande riktlinjer

Vi har tagit del av ett antal dokument som utgör regionens övergripande riktlinjer och
rutiner avseende handläggning vid registrering, utlämning och övrig hantering av allmänna handlingar. Dessa övergripande dokument omfattar samtliga verksamheter inom
regionen. Respektive nämnd eller verksamhet behöver beroende på den egna verksamheten även ta fram specifika interna riktlinjer för att komplettera de övergripande dokumen6

http://www.gotland.se/71408
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ten. Merparten av styrdokumenten som beskrivs i den tidigare revisionsrapporten om
offentlighetsprincipen gäller även vid detta granskningstillfälle.
Nedan redovisas de riktlinjer som mottagits och deras innehåll:
•

"Arkivreglemente" (Antaget av kommunfullmäktige 1992-12-14)

Dokumentet beskriver de grundläggande bestämmelserna om arkivvård i regionen. I arkivreglementet anges även att varje myndighet (vilket är att likställa med nämnd) ska redovisa sitt arkiv dels genom en systematisk arkivförteckning över de handlingar som tillhör myndighetens arkiv (arkivförteckning), dels genom en kortfattad information om
vilka slags handlingar som kan finnas och hur arkivet är organiserat (arkivbeskrivning).
Varje myndighet skall också upprätta en plan som beskriver myndighetens handlingar,
hur dessa hanteras samt gallringsföreskrifterna för de allmänna handlingarna (dokumenthanteringsplan) .
•

"Information till handläggare i WsDs" (upprättad november 2013)

är regionens ärendehanteringssystem som samtliga verksamheter använder (med
fåtal undantag). Dokumentet beskriver merparten av riktlinjerna gällande registrering och
handläggning av ärenden och dokument i systemet. Dokumentet går även igenom offentlighetsprincipen och allas rätt att ta del av allmänna handlingar. Dokumentet definierar
vad en allmän handling är, vad som anses vara en inkommande handling samt beskriver
principerna om offentliga och sekretessbelagda handlingar.
Dokumentet beskriver även förfarandet för att klassa handlingar som sekretessbelagda,
vem som ska pröva utlämnandefrågan och hur avslag på utlämnandeförfrågan ska hanteras.
•

"Riktlinjer för IT-användning inom Region Gotland" (Fastställd 20 maj 2014 av
regiondirektör)"

Dokumentet beskriver kortfattat de riktlinjer som gäller för IT-användning inom regionens verksamhet. Detta inkluderar hantering och användande av e-post. Riktlinjerna uppges i dokumentet vara giltiga till 2016-12-31.
•

"Råd vid hantering av begäran om utlämning av e-post, e-postloggar och epostadresser" (framtagen av ledningskontoret november 2015)

Dokumentet beskriver rutiner vid begäran om utlämning av e-post, e-postloggar och epostadresser. Detta inkluderar definition av vad som kan ses som allmän handling i sammanhanget. Dokumentet beskriver även kortfattat gallringsreglerna som gäller för e-post.
Det finns även riktlinjer som mer i detalj beskriver hanteringen av sms och epostmeddelanden, se Riktlinjer för ärendeprocess, daterad 2016-02-23. Enligt dessa riktlinjer som finns på Regionens intränat ska sms och e-post som är allmänna handlingar
hanteras likadant som om de inkommit i pappersform. De ska diarieföras och kan lämnas
ut till allmänheten om inte innehållet omfattas av sekretessbelagda uppgifter. Om en anställd i regionen har tagit emot sms eller e-post på annat ställe än arbetsplatsen ligger det
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i mottagarens ansvar att ta med det till regionen så det kan diarieföras och göras tillgängligt. Allmänna handlingar som inkommer i digital form behöver inte lämnas ut i den formen, utan en utskrift är tillräckligt.
Det anges vidare i riktlinjerna att sms som inkommer på arbetstelefonen till anställd i
egenskap av privatperson inte är att betrakta som en allmän handling, samtidigt som ett
sms på den anställdes privata telefon ibland kan betraktas som en allmän handling. Enligt
riktlinjerna är det väsentliga själva innehållet och inte på vilket medium det inkommer.
•

"Att hantera arkiv i Gotlands kommun" (antagen av kommunstyrelsen 2007-0224)

Dokumentet innehåller riktlinjer och rutiner för arkivhanteringen i kommunen. Detta
inkluderar riktlinjer för ansvarsfördelning, registrering, arkivering och gallring av ärenden och handlingar.
•

Bevarande och gallringsplan (odaterad)

Dokumentet är en generell bevarande och gallringsplan för handlingar av administrativ
karaktär i samtliga av regionens verksamheter. Planen beskriver vilka typer av handlingar
som kan gallras samt hur länge olika typer av handlingar måste sparas.
•

"Riktlinjer för ärendeprocess" (2016-02-23)

Detta dokument är Region Gotlands riktlinjer för hur ärendeprocessen ska fungera och är
riktad framförallt till regionens handläggare och chefer. Riktlinjen innehåller en genomgång av samtliga delar av ärendeprocessen vilket inkluderar handläggningen av ett
ärende, den politiska beredningen samt hur ett ärende ska avslutas. Dokumentet hänvisar
även till de specifika lagrum som omfattar de olika delarna av processen samt vilka mallar
som ska användas.

4.2.2.

Byggnadsnämnden

Vi har för byggnadsnämnden tagit del av följande dokument som avser hantering av allmänna handlingar.
•

"Byggnadsnämnden Dokumenthanteringsplan" (BN, 2014-06-01)

Dokumenthanteringsplanen redovisar de handlingstyper som finns i verksamheten och
beskriver hur de skall hanteras. Dokumenthanteringsplanen utgör även nämndens gallringsbeslut och reglerar vilka handlingar som ska bevaras, vilka som skall förstöras och i
så fall när.
•

"Arkivbeskrivning" (2014-03-14)

Beskrivningen innehåller kortfattade uppgifter om arkivbildaren och hur dess arkiv ska
hanteras.
•

" Tips & Trix BN (Odaterad)"
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Dokument som innehåller rutiner för hantering och handläggning av olika typer av ärenden inom nämnden.
Vid intervjuerna uppges att det ibland kommer in förfrågningar om att få ta del av allmänna handlingar. Dessa fall hanteras antingen av nämndens sekreterare eller registrator. Inom nämndens verksamhet finns det även en kundtjänst som får många förfrågningar och är vana att hantera dessa. Verksamheten hanterar inte några handlingar som kan
bedömas innehålla sekretessbelagda uppgifter, mer än i undantagsfall.
Det är framförallt registratorn till nämnden som registrerar nya ärenden även om det
ibland förekommer att även nämndsekreteraren gör det. Verksamhetens handläggare kan
inte skapa nya ärenden i WsDs utan uppges endast ha behörighet att skapa och lägga in
handlingar i befintliga ärenden i
Kunskapen om vilka regler som gäller för handlingar som inkommer via privata sociala
medier uppges vara begränsad vilket ses som problematiskt inom verksamheten. Nya
medarbetare uppges få en genomgång av de regler som gäller.

4.2.3.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Utöver de regionövergripande riktlinjerna har vi tagit del av två dokument som rör Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens hantering av handlingar, dessa är:
•

Arkivbeskrivning för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden(upprättad 201411-24, Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen).

Dokumentet utgör en enklare beskrivning av arkivering och allmänna handlingar och
hänvisar till dokumenthanteringsplanen i vissa hänseenden.
•

Dokumenthanteringsplan för barn- och utbildningsförvaltningen (2006-01-31,
Barn- och utbildningsförvaltningen, chef för kansliavdelningen).

Dokumenthanteringsplanen beskriver dokumenthantering, offentlighetsprincipen, registrering och arkivering för barn- och utbildningsförvaltningen (innan omorganiseringen).

4.2.4.

Hälso- och sjukvårdsnämnden

För hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhet har vi tagit del av följande dokument som
berör riktlinjer hantering av handlingar:
•

Tandvårdsenhetens dokument och gallringsplan, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, datum saknas.

Dokumentet beskriver om, när och hur dokument inom tandvården ska gallras, dock omfattar gallringsplanen enbart tandvården. Övrig verksamhet uppges omfattas av de övergripande dokumenten.
•

Dokumenthanteringsplan för hälso- och sjukvårdsnämnden i Gotlands kommun,
upprättad 1999, senast uppdaterad 2008.
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Dokumentet utgör främst en gallringsplan och beskriver mer sparsamt hur allmänna
handlingar ska hanteras med avseende på diarieföring, utlämnade av handling, inkommen handling etc.
•

"Arkivbeskrivning" (2011-08-19)

Beskrivningen innehåller kortfattade uppgifter om arkivbildaren och hur dess arkiv ska
hanteras.
•

Dokumenthanteringsplan för hälso- och sjukvård, för vårdhandlingar på papper
och andra analoga format samt digital information, daterat 2016-03-02.

Dokumentet tar upp gallring av allmänna handlingar och uppges vara ett komplement till
den dokumenthanteringsplan som beskrivits tidigare.
I intervjuerna anges att det i nuläget inte finns någon färdig rutin som beskriver hur patientjournaler ska lämnas ut. I intervjuerna uppges däremot att det finns ett utkast som är
på gång att fastställas.

4.2.5.

Kultur- och fritidsnämnden

För kultur- och fritidsnämndens har vi tagit del av följande dokument som berör riktlinjer
för hantering av allmänna handlingar.
•

Dokumenthanteringsplan för Kultur- och fritidsnämnden, uppdaterad 2015-10-14.

Dokumenthanteringsplanen innehåller en beskrivning av handlingstyper och huruvida de
ska bevaras samt hur den ska gallras.
•

Beskrivning av hur kultur- och fritidsnämnden organiserar sina allmänna handlingar, 2014-09-17.

Dokumentet beskriver var nian ska vända sig för ytterligare frågor och hjälp gällande hanteringen av allmänna handlingar. Dokumentet fungerar som en arkivförteckning.
•

Arkivbeskrivning, daterad 1992, reviderad senast 2016-09-30, kultur och fritidsnämnden.

Här räknas enbart olika typer av handlingar och ärendeslag som ingår i den så kallade
arkivbildaren upp.
•

Information till handläggare i WsDs, 2013-11-01, Ledningskontoret,

Dokumentet innehåller information till handläggare som arbetar i regionens ärendehanteringssystem W3D3.

4.2.6.

Miljö och Hälsoskyddsnämnden

För miljö- och hälsoskyddsnämnden har vi tagit del av följande dokument som avser hantering av allmänna handlingar.
•

Arkivbeskrivning, 2009-04-21,
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Dokumentet beskriver i korthet miljö-och hälsoskyddsnämndens verksamhet. Av beskrivningen framgår att det finns vissa viktiga handlingar, dock ej specificerat exakt vilka
handlingar som avses. Det framgår vidare ur dokumentet att handlingar ska diarieföras
och arkiveras, och var de arkiveras. Det finns ingen tydlig beskrivning av vilka handlingar
som ska arkiveras och hur det ska ske.
•

Bevarande- och gallringsplan för Miljö- och hälsoskyddsnämnden, 2009-04-28

Planen beskriver några centrala begrepp, som bl.a. offentlighetsprincipen, arkivering och
gallring.
•

Dokumenthanteringsplan, 2009-04-08,

Planen behandlar alla olika sorters handlingstyper inom miljö-och hälsoskyddskontoret,
hur dessa sorteras, förvars och gallras.
•

Handläggning av ärenden i Miljöreda- Processbeskrivning, 2015-11-16

Processbeskrivning av hur ett ärende registreras, hanteras och avslutas i nämndens ITsystem Miljöreda.
•

Ärendeprocess enskilt avlopp- Processbeskrivning, 2016-03-02

Beskriver hur ett ärende registreras och hanteras i nämndens IT-system gällande vattenavloppsärenden.
Vid intervjuerna uppges att det framförallt är registratorn till nämnden som registrerar
nya ärenden även om det förekommer att nämndsekreteraren också gör det.
Beslut om avslag på begäran att få ta del av en handling uppges vara delegerat till enhetschef i samråd med ansvarig handläggare.
Utöver WsDs så används ärendesystemet Miljöreda i delar av verksamheten. Även handläggningen av alkoholtillstånd uppges ha ett eget system som verksamhetens handläggare
själva registrerar ärenden i. Många av dessa ärenden uppges omfattas av sekretess och
behandlas av regionstyrelsen.

4.2.7.

Socialnämnden

För socialnämnden har vi tagit del av följande dokument som avser hantering av allmänna
handlingar.
•

Arkivbeskrivning och beskrivning av allmänna handlingar, 2010-08-09, senast reviderad 2015-05-06, Socialförvaltningen.

Dokumentet beskriver förvaltningens verksamhet, viktigare handlingar, sekretess etc.
•

Dokumenthanteringsplan, 2010-04-21, antagen av Socialnämnden

Dokumenthanteringsplanen innehåller en beskrivning av vad en akt, arkivering och gallring innebär.
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•

Utlämnade av handlingar, 2012-06, Socialförvaltningen

Dokumentet innehåller en beskrivning vad en allmän handling är, vad som kan lämnas ut
och vad som kan bedömas som sekretess vid utlämnande av allmän handling. Dokumentet innehåller även en mer detaljerad beskrivning av processen för utlämnande av allmän
handling. Det framgår även i dokumentet vem som har befogenhet att besluta om att en
handling inte ska lämnas ut. Vidare framgår att besvärshänvisning ska skickas med beslutet om att inte lämna ut handlingar.
•

Ärendeprocessen inom socialförvaltningen, till användare av WsDs, 2012-10-01,
förvaltningsledningsgruppen.

Dokumentet beskriver hur allmänna handlingar ska hanteras i WsDs.

4.2.8.
•

Överförmyndarnämnden
Rutin över posthanteringen, upprättad 2012-04-30, senast reviderad 2013-12-09

Rutinen innehåller en kortfattad beskrivning över hur post ska hanteras när den inkommer, dvs., datumstämplas och diarieföras till rätt ärende.
•

"Användarhandbok Wärna" (2012)

Användarhandbok med rutiner för nämndens ärendehanteringssystem Wärna.
•

Dokumenthanteringsplan Överförmyndarnämnden; upprättad 2012-07-16

Dokumentet utgör nämndens dokumenthantering- och gallringsplan.
Arkivbeskrivning, upprättad 2014-10-15
Beskrivning hur regionstyrelseförvaltningen organiserar sina allmänna handlingar

4.2.9.

Patientnämnden

Det uppges finnas både en dokumenthanteringsplan, gallringsplan och en arkivförteckning för nämndens verksamhet. Dessa uppges dock vara föråldrade och i behov av översyn. En arkivbeskrivning uppges vara under framtagande.
Sekretessbelagda ärenden som innehåller handlingar uppges diarieföras och förvaras i låst
vagn på handläggarens rum medan ärendet pågår. När ärenden är avslutade förvaras de i
låst skåp i arkivrum.
Det uppges hända mycket sällan att en begäran om att ta del av allmän handling avslås.
Handläggare har rätt att sekretessbedöma och lämna ut allmänna handlingar. Avslagsbeslut är ett ordförandebeslut och ett avslagsbeslut åtföljs alltid av en besvärshänvisning.

4.2.10.

Valnämnden

Enligt nämndsekretaren vid Valnämnden så följs de föreskrifter som finns från valmyndigheten och RG vad gäller arkivering och gallring av handlingar.
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Det uppges för tillfället inte finnas en dokumenthanteringsplan för nämnden men ett arbete pågår med att ta fram detta vid tillfället för granskningen.
Nämnden uppges inte hantera handlingar med sekretess.

4.2.11.

Bedömning

Vår sammantagna bedömning är att kontrollmålet ej är uppfyllt. Resultatet varierar dock
mellan nämnderna.
Det finns övergripande riktlinjer, avseende hantering av allmänna handlingar, tillämpliga
för Region Gotland som helhet. Vår bedömning är att de övergripande riktlinjerna i allt
väsentligt är i enlighet med gällande lagstiftning.
Utöver de övergripande riktlinjerna har varje nämnd ansvar för att upprätta nämndspecifika riktlinjer för hanteringen av nämndens allmänna handlingar. Detta regleras bl.a. genom Gotland kommuns arkivreglemente, beslutat av fullmäktige 1992, som ställer krav på
att varje nämnd ska upprätta arkivförteckning, arkivbeskrivning samt en dokumenthanteringsplan.
Nedan följer våra bedömningar disponerat efter respektive nämnd.
Kontrollmål: Det finns ändamålsenliga regler och riktlinjer i Regionen avseende hantering av allmänna handlingar.
Nämnd
Bedömning
Motivering
I allt väsentligt
Byggnadsnämnden har antagit en dokumenthanteByggnadsnämnden:
uppfyllt
ringsplan som redovisar de handlingstyper som
finns i verksamheten och beskriver hur de skall hanteras. Dokumenthanteringsplanen utgör även
nämndens gallringsbeslut och reglerar vilka handlingar som ska bevaras, vilka som skall förstöras och
i så fall när.
Gymnasie- och
Ej uppfyllt
Dokumenthanteringsplanen är så gammal (2006)
vuxenutbildatt den bland annat hänvisar till den föregående
ningsnämnden
sekretesslagen. Planen bör uppdateras i syfte att
anpassas till hur verksamheten ser ut i dag med nuvarande organisation och digitalisering av registreringen av allmänna handlingar. I övrigt bör planen
uppdateras vad gäller var, när och hur berörd personal ska hantera olika handlingar. Formellt sett
saknar nämnden en dokumenthanteringsplan eftersom gällande dokumenthanteringsplan är skriven
för barn- och utbildningsförvaltningen. Enligt intervjuerna är en ny plan i beredningsskedet.
Hälso- och
Delvis uppfyllt
Det finns två dokumenthanteringsplaner som uppsjukvårdsges vara komplement till varandra, varav den ena
nämnden
behandlar specifikt vårdhandlingar. Den övergripande dokumenthanteringsplanen är relativt gammal (2008). Beskrivningen av hur allmänna hand-
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Kultur- och
fritidsnämnden

Delvis uppfyllt

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Delvis uppfyllt

Socialnämnden

I allt väsentligt
uppfyllt

Överförmyndarnämnden
Patientnämnden

Delvis uppfyllt

Valnämnden

Delvis uppfyllt

4.2.12.

Delvis uppfyllt

lingar ska hanteras med avseende på diarieföring,
utlämnade av handling, inkommen handling etc.
kan utvecklas.
Det finns en arkivförteckning, arkivbeskrivning
samt en dokumenthanteringsplan. Dokumenthanteringsplanen är dock mer av en gallringsplan och kan
förtydligas så att den tydligare beskriver processen
för hanteringen av allmänna handlingar i den mån
processen avviker från den regionövergripande beskrivningen i "Riktlinjer för ärendeprocess, (201602-23)"
Det finns en bevarande- och gallringsplan som tar
upp centrala begrepp kring hanteringen av allmänna
handlingar. Det finns även en arkivbeskrivning och
en samt dokumenthanteringsplan. Den sistnämnda
är mer av en gallringsplan och kan utvecklas avseende processbeskrivningar för hur allmänna handlingar ska hanteras i den mån processen avviker från
den övergripande beskrivningen i "Riktlinjer för
ärendeprocess, (2016-02-23)". Arkivförteckning
saknas.
Det finns en arkivbeskrivning och en dokumenthanteringsplan som tydligt beskriver hur allmänna
handlingar ska hanteras. Det finns även en rutin på
förvaltningsnivå som beskriver processen för utlämning av allmänna handlingar.
Av intervjuerna framgår att nämndens verksamhet
är liten. Vi saknar dock en arkivförteckning.
Nämnden har en gallrings - och dokumenthanteringsplan samt en arkivförteckning, dessa dokument
uppges vara utdaterade. En arkivbeskrivning uppges
vara under framtagande.
Nämnden uppges följa de föreskrifter som finns från
valmyndigheten och RG vad gäller arkivering och
gallring av handlingar. För tillfället finns dock inte
en dokumenthanteringsplan som omfattar nämndens verksamhet.

Rekommendation

Vår rekommendation avseende de skriftliga riktlinjerna och rutinerna vad gäller hanteringen av allmänna handlingar i Region Gotland är att dessa behöver ses över. Vi rekommenderar därför följande åtgärder:
•

Revidering av arkivreglemente för Gotlands kommun från 1992.

•

Nämnderna bör se över och vid behov revidera direktiv och riktlinjer för registrering, förvaring och arkivering av allmänna handlingar.
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•

Riktlinjer och direktiv bör beslutas på nämndnivå, medan rutiner och processbeskrivningar kan fastställas på förvaltningsnivå.

4.3.

Personalens förutsättningar för att hantera
allmänna handlingar

Kontrollmål: Berörd personal har givits tillräckliga förutsättningar för att hantera allmänna handlingar.
I detta avsnitt beskrivs hur rutiner och riktlinjer har tillgängliggjorts för de anställda i
regionen, samt vilket stöd i form av kompetensutbildning kring hantering av allmänna
handlingar som ges berörd personal.

4.3.1.

Den centrala regisfraturen

De regionövergripande riktlinjerna som beskrivs i avsnitt 4.2.1 uppges i intervjuerna vara
tillgängliggjorda för samtliga inom regionens verksamhet via intranätet.
Registraturens tjänstekatalog, som är en intern rutin för registratorerna, och andra riktlinjer kring den centrala registraturen uppges vara tillgängliggjorda i en gemensam mapp
på regionens server. Samtliga registratorer har tillgång till den och känner till var de finns
tillgängliga enligt intervjuerna.
Utbildning och kompetensutveckling för den centrala registraturen uppges vid intervjuerna inte ha varit ett prioriterat område under de senaste åren på grund av besparingskrav
på verksamheterna. Registraturen har vid ett par tillfällen haft möjlighet att bjuda in utbildare till verksamheten och håla utbildningar på plats för registratorerna.
I intervju med systemförvaltaren uppges att denne håller ca 6-7 utbildningstillfällen per år
(ca 3 st per termin) där nya handläggare utbildas i ärendehanteringssystemet. Utbildningarna innehåller även information om vad som är en allmän handling och hur handläggarna ska hantera dessa.
Inom registraturen hålls veckovisa personalmöten. Vid dessa möten ges tillfälle för kollegialt utbyte och diskussioner kring hur problem som uppstår kan hanteras. Systemansvarig uppges delta ca en gång i månaden för kompetensöverföring i ärendehanteringssystemet och mer generellt kring diarieföring.

4.3.2.

Byggnadsnämnden

I intervjuerna uppges att byggnadsnämndens sekreterare tillsammans med miljö- och
hälsoskyddsnämndens sekreterare genomför utbildningar kring hantering av allmänna
handlingar.
Regler, riktlinjer och rutiner finns tillgängliga på regionens intränat som handläggarna
har tillgång till.
Enligt intervjuerna mottar byggnadsnämnden ibland begäran om att få ta del av allmän
handling. Oftast hanteras den typen av ärenden genom byggnadsnämndens kundtjänst
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och inte genom registraturen. Sekretesshandlingar förekommer enligt de intervjuade i
väldigt liten utsträckning.
I intervjuerna uppges att registraturen centralt hanterar nästan all registrering av allmänna handlingar. Nämndsekreteraren har registratorsbehörighet i wsds och registrerar
ärenden i undantagsfall. Nämndsekreteraren och registraturen har behörighet att lägga
upp nya ärenden. Handläggarna har det inte, dock har dessa behörighet att registrera
handlingar på befintliga ärenden, vilket de gör i enlighet med rutinen.

4.3.3.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Utifrån intervjuerna framgår att sekreteraren i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
(GVN) har en central roll vad gäller att hantera allmänna handlingar. Denne registrerar
själv sina handlingar och har full registratorsbehörighet i wsds. Handläggarna som arbetar under GVN:s förvaltning, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har behörighet att
registrera allmänna handlingar på befintliga ärenden, vilket gör, enligt de intervjuade.
När det gäller att lägga upp nya ärenden vänder sig handläggarna till den centrala registraturen för genomförande.
I nämndens delegationsordning anges att förvaltningschefen/utbildningsdirektören är
den som har delegerats rätten att fatta beslut om att inte lämna ut en allmän handling.
Beslutet ska anmälas till nämnden enligt delegationsordningen. I intervjuerna uppges att
det är ovanligt att den typen av beslut fattas.
Nämndsekreterarna från GVN och barn- och utbildningsnämnden har varit ute i skolorna
för att informera och utbilda personalen om hantering av allmänna handlingar. Fördjupade utbildningar har genomförts för skolassistenter. Enligt intervjuerna är tanken att
skolassistenterna ska fungera som ett kunskapsnav för stöd till lärare och annan personal
som hanterar allmänna handlingar ute i verksamheten.
Vid varje ny mandatperiod hålls utbildningar för de förtroendevalda i nämnden, kring
lagstiftningen, där hantering av allmänna handlingar ingår. I intervjuerna uppges att det
planeras en utbildning avseende tidigt denna vår som ska beröra hantering av allmänna
handlingar.
Sekreterarna har ett nätverk som träffas en gång i månaden där kollegialt utbyte kring
bl.a. hantering av allmänna handlingar ges utrymme.
I intervjuerna uppges att skolorna inte använder wsds. Rektorerna har sitt eget diarium
med handlingar som upprättas och inkommer.

4.3.4.

Hälso- och sjukvårdsnämnden

I intervjuerna uppges att en del av riktlinjerna och rutinerna finns tillgängliga på intranatet och en del finns tillgängliga via Docpoint, som är ett dokumenthanteringssystem som
är kopplat till wsds. Registraturen, nämndsekreterare och förvaltningssekreteraren har
full behörighet i wsds medan handläggarna har behörighet att tillföra handlingar i ett
befintligt ärende. Majoriteten av ärendena uppges registreras hos den centrala registraturen men det förekommer även att nämndsekreteraren och handläggarna på förvaltningen
registrerar.
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Postöppningsmedgivande och överlämning av uppgifter vid semester uppges i intervjuerna fungera väl på förvaltningen. Det uppges dock i intervjuerna finnas skillnader mellan
den centrala förvaltningen och sjukvårdsverksamheten. Exempelvis anges i intervjuerna
att sjuksköterskornas mailadresser förmodligen inte alltid har en ersättare vid frånvaro.
Vad gäller utbildning kring regelverket om hantering av allmänna handlingar finns enligt
de intervjuade en checklista som gås igenom vid introduktion av nya medarbetare.
Systemförvaltaren uppges årligen genomföra ett antal utbildningstillfällen för nya handläggare i WsDs och nya medarbetare inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen som förväntas arbeta i W3D3 deltar på dessa.
Enligt nämndens delegationsordning har nämndens ordförande befogenhet att besluta
om utlämnande och sekretessprövning av handlingar som hänskjutits till Hälso- och sjukvårdsnämnden.
Enligt de intervjuade är det oftast registratorn eller chefläkaren som hanterar sekretessfrågor vid utlämning av handlingar. Enligt registrator har denne dock aldrig varit med om
att registrera ett beslut om avslag om att få ta del av en allmän handling. Förfrågningar
om att ta del av patientjournaler vidarebefordras till ansvarig handläggare.
Vad gäller utbildning för nämndens ledamöter genomfördes en utbildning i början av innevarande mandatperiod. Utbildningen innehöll bland annat sekretess och hantering av
allmänna handlingar. Under våren 2016 genomfördes en förkortad version av utbildningen för de ledamöter som då var nya i nämnden.

4.3.5.

Kultur- och fritidsnämnden

I intervjuerna uppges att det finns ett introduktionsprogram för handläggare och tjänstemän på central förvaltning. Nämndsekreteraren genomför även introduktionsutbildningar
för nya förtroendevalda. Utöver det erbjuds inga kontinuerliga utbildningar gällande hantering av allmänna handlingar.
Det mesta av nämndens handlingar hanteras genom wgds, men det finns även ett system,
Booking, där handlingar i ärenden som rör bidrag till föreningar hanteras. Ansökan och
beslut registreras dock genom WsDs.
I intervjuerna uppges att nämndsekreteraren i kultur- och fritidsnämnden hanterar i
princip samtliga allmänna handlingar, även det som enligt överenskommelsen ska hanteras av den centrala registraturen, t.ex. registrering av inkommande post. Enligt intervjuerna framgår att arbetsfördelningen fungerar eftersom förvaltningen är liten.
Det finns en lista för postöppningsmedgivanden innehållandes bl.a Rutiner för hantering
under semester/frånvaro.
Rutiner och riktlinjer finns tillgängliggjorda på regionens intränat dit samtliga handläggare har tillgång.
Vad gäller sekretessbelagda handlingar har registraturen rätt att registrera handlingen
enligt överenskommelsen. Om registraturen misstänker att sekretess föreligger brukar de
skicka handlingen till nämndsekreteraren. Enligt de intervjuade förekommer dock aldrig
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sekretessmarkering av ärenden. Det kan emellertid finnas personuppgifter som behöver
prövas som de kan lämnas ut, enligt de intervjuade.

4.3.6.

Miljö- och Hälsoskyddsnämnden

Utifrån intervjuerna framgår att nämndsekreteraren och den gemensamma registraturen
hanterar registrering av nya ärenden. Handläggarna har behörighet att diarieföra handlingar på befintliga ärenden. I intervjuerna anges dock att det mesta skickas till registraturen för diarieföring.
Handläggarna har ett diariehanteringssystem som heter miljöreda där de registrerar en
del ärenden själva. Av intervjuerna framgår att vissa ärenden ibland inte förs över på rätt
sätt i WsDs, vilket tros bero på den mänskliga faktorn, och kan resultera i en del handpåläggning.
Vad gäller sekretessbelagda ärenden framgår av intervjuerna att det förekommer ett fåtal
sekretessbelagda ärenden i miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Nämndsekreteraren håller tillsammans med byggnadsnämndens nämndsekreterare utbildning en gång om året som innehåller bl.a. hantering av allmänna handlingar. I intervjuerna uppges att nämnden även har tagit in externa utbildare för dessa frågor.
Det uppges även i intervjuerna att det historiskt har varit stor omsättning på chefsnivå
inom förvaltningen, vilket har påverkat följsamheten mot rutinerna negativt. Just nu pågår ett arbete med att uppdatera rutiner och samla dessa på ett och samma ställe för att
förbättra tillgängligheten.

4.3.7.

Socialnämnden

Vad gäller socialnämnden genomför systemförvaltaren introduktionskurser för nya handläggare ca tre gånger per år. I övrigt hålls interna utbildningar när personal anmäler behov av det. Nya nämndsledamöter får en introduktionsutbildning där hantering av allmänna handlingar ingår som en del i utbildningen. Enligt de intervjuade är det känt i förvaltningen att man kan vända sig till nämndsekreteraren om man behöver stöd i frågor
som berör hantering av allmänna handlingar.
Samtliga riktlinjer och rutiner avseende hantering av allmänna handlingar är tillgängliggjorda för verksamheten genom intranätet.
Nämndsekreteraren och registraturen har behörighet att lägga upp nya ärenden och diarieföra handlingar på dessa, medan handläggarna endast har behörighet att registrera
handlingar på befintliga ärenden. I intervjuerna uppges att handläggarna registrerar
handlingar på befintliga ärenden själva men tar även hjälp av registraturen och nämndsekreterare för detta.
Individärenden diarieförs inte i wsds. Handläggarna registrerar själva individärenden i
verksamhetssystemet Treserva (äldreomsorg) samt i Procapita (individ- och familjeomsorg).
Enligt nämndens delegationsordning har förvaltningschefen befogenhet att avslå begäran
om att ta del av allmän handling. Avdelningscheferna har befogenhet att avslå begäran om
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att få ta del av allmän handling för individärenden. Enligt intervjuerna görs en första
prövning om utlämnande (när det inte är självklar att uppgift kan lämnas ut) av nämndsekreteraren, men det är enligt de intervjuade alltid delegaterna som fattar det formella
beslutet om avslag. Rutinen uppges även vara att den som begär ut handlingen ska få frågan om denne vill ha ett formellt beslut om handlingen eller delar av den inte kan lämnas
ut.

4.3.8.

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden är en förhållandevis liten nämnd med endast fyra medarbetare i
dess förvaltning. Förvaltningen tillhör regionstyrelsen och handläggartjänsterna köps in
av Överförmyndarnämnden. Nämndsekreterarfunktionen och även i viss mån registratorsfunktionen delas av de fyra medarbetarna.
Registrering av allmänna handlingar sker i nämndens ärendehanteringssystem, Wärna.
Enligt delegeringsordningen är det nämndens ordförande som har rätt att avslå begäran
om att ta del av en allmän handling. Detta hanteras som ett delegationsbeslut och ärendet
anmäls i nämnden enligt de intervjuade.
Riktlinjer och rutiner delas enligt de intervjuade handläggarna i en gemensam mapp på
intranätet.
De två juristerna som arbetar som handläggare utbildar nämnden årligen vad gäller bl.a.
hanteringen av allmänna handlingar. Det ekonomiska läget innebär enligt de intervjuade
att fortbildning för handläggarna är begränsad.

4.3.9.

Patientnämnden och valnämnden

Vi har inte lyckats boka in intervjuer med berörda personer från patientnämnden och valnämnden.

4.3.10.

Bedömning

Vår bedömning är att berörd personal har givits tillräckliga förutsättningar för att hantera
allmänna handlingar. Berörd personal får genom intränat tillgång till regler, riktlinjer och
rutiner för hantering av allmänna handlingar. Vidare är vår bedömning att den centrala
registraturen får tillräckligt med kompetenshöjande insatser för att kunna hantera sina
uppgifter på ett ändamålsenligt sätt.
Däremot kan vi konstatera att utbudet av kompetenshöjande insatser för handläggare ute
i verksamheterna och för de förtroendevalda i respektive nämnd skiftar. Givetvis råder
olika förutsättningar mellan verksamheter vad gäller kompetens och behov.
Det framgår i intervjuerna att återrapportering till den centrala registraturen om avslag
vad gäller utlämnande av allmänna handlingar är mycket ovanligt. Detta kan tyda på bristande kunskap hos handläggare om att avslag om utlämnande är ett politiskt beslut som
fattas på delegering och därmed ska anmälas i nämnden, och följaktligen bör registreras,
vilket faller på den centrala registraturen att hantera. Samtidigt har vi i intervjusammanhang fått indikationer på att sekretessprövningen i vissa fall aldrig går så långt som till att
ett formellt beslut om avslag fattas. Detta är i förekommande fall inte en rättssaker hante-
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ring eftersom beslut om vägran om utlämnande av allmän handling ska kunna överklagas
och prövas av förvaltningsdomstol.
En risk som uppkommer med en organisation där registratorsfunktionen sitter långt från
verksamheten är att det kan ta längre tid för ärenden att hamna rätt. Exempelvis anges i
intervjuerna att den centrala registraturen ofta skickar handlingar till nämndsekreteraren
i de fall de inte vet mer specifikt vem i verksamheten som ska hantera det. Å andra sidan
medför en central registratorsfunktion mindre risk för utebliven hantering av förvaltningsbrevlådorna vid frånvaro.

4.4.

Tillämpning av regler, riktlinjer och lagstiftning

Kontrollmål: Lagstiftning och Regionens regler och riktlinjer tillämpas.
l intervjuerna uppges att lagstiftning och Regionens regler och riktlinjer följs av berörda
inom respektive nämnd. Det framgår vidare av intervjuerna att det tidigare har funnits
brister exempelvis vad gäller att receptionen ibland har missat att ankomststämpla handlingar och vidarebefordra dessa till registraturen. Dock ska, enligt de intervjuade, dessa
brister ha åtgärdats.
För att kontrollera Regionens tillämpning av lagstiftning, regionens regler och riktlinjer
vidare har två stickprovsgranskningar genomförts. Utöver det har vi i prövat regionens
riktlinjer mot offentlighets- och sekretesslagen. Vad gäller det sistnämnda har vi som vi
beskriver i avsnitt o inte funnit att gällande riktlinjer strider mot gällande lagstiftning.
Däremot konstaterar vi att flera av Regionens regler och riktlinjer är föråldrade och bör
uppdateras så att de harmoniseras med befintlig lagstiftning.

4.4.1.

Stickprov i - automatregistrerade ärenden

Det första stickprovet berör automatregistrerade ärenden, dvs. ärenden som har inkommit via regionens hemsida "Säg vad du tycker"?. Syftet är att allmänheten ska kunna ställa
frågor och lämna synpunkter som berör regionens verksamhet och på så vis ge underlag
för kvalitetsförbättringar i regionens verksamheter. När inlämnaren skickat en Säg vad du
rycker och den automatregistrerats så uppges inlämnaren få en automatisk bekräftelse att
ärendet registrerats och uppgifter om ärendenr och ärendemening. Regionens mål, som
uppges på hemsidan, är att kunna svara frågeställaren inom två veckors tid. Vad gäller
Facebook-sidan anges målet vara att besvara frågor skyndsamt.
Vi begärde ut tio avslutade ärenden för respektive nämnd. Vi fick dock endast ut fem
ärenden för respektive nämnd, med hänvisning till tidsbrist. Totalt handlar det om 30
inkomna synpunkter/frågor.

7

http://www.gotland.se/71408
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Genomsnittlig svarstid (dagar) för respektive
nämnd
Gymnasier- och
vuxenutbildningsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Socialnämnden
10

15

20

25

30

En bekräftelse utöver den automatregistrerade bekräftelsen har registrerats i tre av de 30
ärendena. Den genomsnittliga svarstiden för samtliga ärenden uppgår till 10,6 dagar (mediantid 7 dagar). Den kortaste svarstiden är o dagar och den längsta är 45 dagar. 113 av
fallen är frågeställaren anonym eller har avböjt önskemål om svar. I några fall har svar
ändå registrerats i syfte att användas om den anonyma frågeställaren skulle återkomma. I
fyra av fallen saknas registrerat svar, trots att ärendet är avslutat i diariet och frågeställaren vill bli kontaktad. I fyra fall av de 18 där svar har avgetts når regionen inte sitt mål på
svar inom 14 dagar. Ett ärende med 45 dagars svarstid drar upp genomsnittet för socialnämnden. Flera av ärendena har skickats vidare till en annan nämnd, vilket gjort att vi
inte har kunnat följa dem vidare. Efter kompletterande uppgifter i samband med faktakontrollen av den här rapporten (framgår i bilaga l, notering), kan vi konstatera att registrerade svar saknas för två frågor. I ett av fallen har byggnadsnämnden vidarebefordrat
ett ärende till tekniska nämnden. I en annan fråga för hälso- och sjukvårdsnämnden kan
vi se att förvaltningen skickat frågan vidare inom förvaltningen och samtidigt återkopplat
till frågeställaren. Vi kan dock inte se att ett slutgiltigt svar har registrerats på ärendet.

4.4.2.

Analys

Vår bedömning är att de svar som har skickats ut är sakliga och professionella. Dock anser
vi att det är en brist att registrerade svar saknas i två av de 30 ärendena. Vi vet inte om det
beror på att frågeställaren inte har fått svar eller på att svaren inte har registrerats korrekt. Oavsett anledning anser vi att det är en brist att svar inte registrerats. Vi har därför
valt att gå vidare med "stickprov 2" som beskrivs i nästa avsnitt. Vad gäller svarstiden är
vår bedömning att det i hög grad beror på frågeställningens karaktär. Mediantiden på sju
dagar anser vi är acceptabel och väl inom regionens mål på 14 dagar.

4.4.3.

Stickprov 2

I det andra stickprovet har vi genom pseudonym via e-post skickat en begäran om att få ta
del av allmän handling till respektive nämnd. Syftet har varit att se hur lång tid det tar att
få svar på en allmän fråga om information eller begäran om handling samt om handläggningen lever upp till lagstiftningens krav. Regionens mål är att kunna svara frågeställaren
skyndsamt. Totalt skickades sju mail ut, en till respektive nämndspecifik e-postadress
(förvaltningsbrevlåda).
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Nedan redovisas de e-postmeddelanden som skickades till respektive
nämnds förvaltningsbrevlådor samt de svar som erhölls.

Fråga
Kultur- och fritidsnämnden
Hej!

Vilken typ av föreningsbidrag kan nian söka från
regionen och hur gör nian det?
Mvh

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Hej!

Vilka läsårstider är det som gäller för gymnasiet
under vårterminen? Har försökt leta efter det på
er hemsida men hittar det inte. Hur ser studieresultateten ut för eleverna på Wisbygymnasiet?

Resultat
E-postmeddelandet skickades till verksamhetens specifika brevlåda 2017-02-16.
Per den 2017-03-03 hade inget svar mottagits, vare sig
svar på ställd fråga eller med ett autosvar att verksamheten mottagit meddelandet.
Epostmeddelandet skickades till verksamhetens specifika
brevlåda 2017-02-16 och besvarades dagen efter. I
svarsmailet hänvisades till två olika länkar för vidare
information och svar på ställda frågor.
Något autosvar om att nämnden mottagit epostmeddelandet med ställd fråga har inte mottagits.

Mvh

Socialnämnden
Hej!

Jag undrar vem som har rätt till att få färdtjänst? Jag frågar eftersom vi tycker att min
morfar borde ansöka om detta, då vi inte tycker att han bör köra bil längre. Så därför undrar
vi lite kring vad som gäller kring detta? Kan
jag ta del av det senaste beslutet där ni beviljade färdtjänst.
Tack för hjälpen!
Vänliga hälsningar

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Hej!

Vilka öppettider har Vårdcentralen i Klintehamn
och kan jag få influensavaccin där?
Mvh

E-postmeddelandet skickades till verksamhetens specifika brevlåda 2017-02-16 och besvarades samma dag.
Något automatiskt svar om att nämnden mottagit epostmeddelandet har inte mottagits.
Meddelandet hade vidarebefordrats till teknikförvaltningen för svar då tekniska nämnden fattar beslut om
färdtjänst.
Frågan besvarades med en kortfattad beskrivning kring
regleringen gällande färdtjänst. Ytterligare information
om färdtjänst bifogades e-postmeddelandet.
Begärt beslut nekades med hänvisning till att ansökan
och beslut gällande färdtjänst hanteras under sekretess.
Ett avslagsbeslut med besvärshänvisning har inte mottagits.
E-postmeddelandet skickades till verksamhetens specifika brevlåda 2017-02-17. Frågan besvarades samma dag
där nämnden informerade om att e-postmeddelandet och
ställda frågor skickats vidare till berörd vårdcentral.
Inget autosvar om att de mottagit e-postmeddelandet har
mottagits.

Byggnadsnämnden

Senare samma dag besvarade Klintehamns vårdcentral
de vidarebefordrade frågorna.
E-postmeddelandet skickades till verksamhetens specifika brevlåda 2017-02-17.

Hur många nya lägenheter planerar regionen att
färdigställa under 2017? Kan jag få ta del av aktuellt bostadsförsörjningsprogram?

2017-03-03 hade meddelandet ännu inte besvarats. Ej
heller något autosvar har mottagits.

Hej!

Mvh

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Hej!

Jag vill gärna ta del av det regelverk och de riktlinjer som gäller hantering av köldmedia i Visby?
Hälsningar
Överförmyndarnämnden
Hej

E-postmeddelandet skickades till verksamhetens specifika brevlåda 2017-02-17 och besvarades samma dag.
Något autosvar mottogs inte.
Ställd fråga besvarades med att förklara att regionen
följer de förordningar och föreskrifter som finns på området, därefter hänvisades till en bifogad utskrift om
alltomgas för ytterligare information om området.
E-postmeddelandet skickades till verksamhetens specifika brevlåda 2017-02-17 och besvarades nästkommande
vardag, 2017-02-20. Inget autosvar har mottagits.

Jag undrar vilka krav som finns på den som vill
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en ansökan
MVH

4.4.4.

j kraven på god man, därefter hänvisades till två länkar på
regionens hemsida för ytterligare information i frågan.

Analys

Totalt besvarades fem av de sju mail som vi skickade. De två mail som inte besvarades
skickades till Byggnadsnämnden samt Kultur- och fritidsnämndens nämndspecifika epostadresser. Mailet till byggnadsnämnden skickades ut den 2017-02-17 och mailet till
kultur och -fritidsnämnden den 2017-02-16.
I ett mail, det till Socialnämnden, nekades begäran om handling med hänvisning till sekretess. Inget beslut om avslag eller information om hur beslut kan överklagas bifogades
svaret.
I de fall som mail besvarades, mottogs ett svar samma dag eller nästkommande vardag.
I inget fall förekom en automatisk mottagningsbekräftelse.
Vår bedömning är att de svar som har skickats ut är sakliga och professionella.

4.4.5.

Bedömning

Vår bedömning utifrån stickprovsgranskningarna är att kontrollmålet uppfylls för samtliga nämnder som prövats bortsett från byggnadsnämnden. Den sistnämnda har inte besvarat vår inskickade fråga. Vi finner att Kultur- och fritidsnämnden efter 14 dagar inte
besvarat vår fråga, vilket är en brist. Tekniska nämnden har brustit avseende att nämnden
inte har lämnat en besvärshänvisning vid vägran om utlämnande av allmän handling.

4.5.

Anpassning till informationsteknikens krav

Kontrollmål: Regionen har anpassat sig till den nya informationsteknikens krav
exempelvis avseende e-post, sms och sociala medier

4.5.1.

Iakttagelser

Det finns en officiell regionövergripande Facebook-sida för regionen samt flera underliggande sociala-medier-sidor (se avsnitt 3.2.2). Vad gäller hanteringen av allmänna handlingar som genereras på regionens sociala medier har vi i avsnitt 3.2.2 konstaterat att det
finns regionövergripande riktlinjer för användning av sociala medier.
Tillsynen och hanteringen av den övergripande Facebook-sidan sköts av presskommunikatören. Respektive nämnd är ytterst ansvarig för att hanteringen av allmänna handlingar
på de underliggande sociala-medier-sidorna. Enligt de övergripande riktlinjerna följer
ansvaret för hanteringen befintliga chefsled.
Registraturen uppger att det förekommer att presskommunikatören översänder inkomna
ärende eller handlingar som kommit in från Facebook sidan för registrering. I de fall det
har förekommit olagliga uttryck, som exempelvis rasistiska kommentarer eller liknande så
genomför sidansvarig en bedömning om inläggen ska tas bort och registreras eller gallras.
Vad gäller kommunikationen av offentlighetsprincipen mot allmänheten finns på den regionövergripande Facebook-sidan information om:
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•

när frågor som inkommer på sidan besvaras,

•

att inlägg på sidan blir allmänna handlingar,

•

att känslig information som t.ex. personuppgifter bör undvikas i kommunikationen via Facebook-sidan,

•

att integritetskränkande uppgifter tas bort, samt att förtal och hets mot folkgrupp
m.m. tas bort.

Vad gäller telefonsamtal; Enligt de intervjuade förekommer ibland att allmänna handlingar som ska registreras inkommer via telefon eller sms. Enligt regionens riktlinjer är mediet, vilket den allmänna handlingen inkommer på inte avgörande för hur ärendet ska
hanteras. Det är enligt regionens riktlinjer innehållet som ska avgöra hanteringen av
ärendet.

4.5.2.

Bedömning

Vår bedömning är att regionen i allt väsentligt har anpassat sig till den nya informationsteknikens krav vad gäller e-post, sms och sociala medier. Det finns riktlinjer för hur allmänna handlingar som inkommer eller upprättas genom sms, telefon, e-post och sociala
medier ska hanteras.

4.5.3.

Rekommendation

Vi rekommenderar att den politiska styrningen vad gäller bedömning av risker som uppstår genom regionens närvaro på sociala medier kan stärkas (se avsnitt 3.2.3). Flera av
regionens riktlinjer som berör hanteringen av allmänna handlingar är inte politiskt antagna utan upprättade på förvaltningsnivå (se avsnitt o). Detta gäller även riktlinjer för
användning av sociala medier. Vi bedömer därför att den politiska styrningen kan stärkas.
Vad gäller den regionövergripande Facebook-sidan bör regionstyrelsen ta ställning till
huruvida brott som förtal och hets mot folkgrupp även ska polisanmälas om det skulle
förekomma på Facebook-sidan. Vi anser att information om att dessa brott även polisanmäls i så fall bör finnas med i informationstexten på Facebook-sidan.
Dokumenthanteringsplanerna är som tidigare konstaterats överlag föråldrade. För att
tydliggöra hur gallring får ske på sociala medier bör befintliga riktlinjer, som exempelvis
gallringsplaner, uppdateras så att det tydliggörs hur handlingar som inkommer på regionens sociala medier får gallras.
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Revisionell bedömning
Vår sammantagna revisionella bedömning är att regionstyrelsens och nämndernas hantering av allmänna handlingar inte är helt ändamålsenlig. Bedömningen grundar sig i vår
bedömning av respektive kontrollmål som redovisas nedan.

Kontroll mal

Bedömning

Motivering

Det finns ändamålsenliga regler och riktlinjer i Regionen avseende
hantering av allmänna
handlingar.

Ej uppfyllt

Flera av regionens regler
och riktlinjer är föråldrade
och bör ses över för att
möta kraven i nu gällande
lagstiftning. Exempelvis är
regionens arkivreglemente
från 1992. Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens
dokumenthanteringsplan är
från 2006 och motsvarande
för Hälso- och sjukvårdsnämnden är från 2008.
Sedan dess har organisationsförändringar i regionen
och ny lagstiftning trätt i
kraft, vilket ställer krav på
anpassning av riktlinjerna.

Berörd personal har
givits tillräckligaförutsättningar för att hantera allmänna handlingar.

I allt väsentligt uppfyllt

Lagstiftning och Regionens regler och rikt-

Delvis uppfyllt

Vår bedömning är att berörd personal har givits
tillräckliga förutsättningar
för att hantera allmänna
handlingar. Berörd personal
får genom intränat tillgång
till regler, riktlinjer och rutiner för hantering av allmänna handlingar. Vidare
är vår bedömning att den
centrala registraturen får
tillräckligt med kompetenshöjande insatser för att
hantera sina uppgifter. Däremot skiftar utbudet av de
kompetenshöjande insatserna för handläggare och
förtroendevalda i respektive
nämnd.
Vår bedömning utifrån
stickprovsgranskningarna
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I allt väsentligt uppfyllt

5.1.

är att kontrollmålet är uppfylls för samtliga nämnder
som prövats bortsett från
byggnadsnämnden. Den
sistnämnda har inte besvarat vår inskickade fråga. Vi
finner att Kultur- och fritidsnämnden efter 14 dagar
inte har besvarat vår fråga,
vilket är en brist. Tekniska
nämnden har brustit avseende att nämnden inte har
lämnat en besvärshänvisning vid vägran om utlämnande av allmän handling.
Vår bedömning är att regionen i allt väsentligt har
anpassat sig till den nya
informationsteknikens krav
vad gäller e-post, sms och
sociala medier. Det finns
riktlinjer för hur allmänna
handlingar som inkommer
eller upprättas genom sms,
telefon, e-post och sociala
medier ska hanteras.

Rekommendationer

Vi gör inte bedömningen att regionens riktlinjer som berör hanteringen av allmänna
handlingar går emot gällande lagstiftning. Däremot rekommenderar vi en översyn av arkivreglementen och dokumenthanteringsplaner i syfte att harmonisera dessa med nuvarande organisationsstruktur och nu gällande lagstiftning. Exempelvis är vår uppfattning
utifrån vår tolkning av dokumenthanteringsplanernas syfte att dessa ska vägleda verksamheternas hantering av allmänna handlingar. För att skapa en effektiv politisk styrning
och ordning och reda i hanteringen av allmänna handlingar bör dessa dokument därför
med jämna mellanrum ses över av respektive nämnd.
Vår uppfattning är att en översyn av arkivreglemente och dokumenthanteringsplaner även
kan bidra positivt till att förtydliga gallringsrutiner för allmänna handlingar som inkommer via sociala medier.
Vi anser att nämnderna kan stärka sin politiska styrning av hanteringen av allmänna
handlingar. Ett sätt för nämnden att göra det är att fatta beslut om de mest väsentliga
riktlinjerna, som exempelvis dokumenthanteringsplanen.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ärendenr BN 2016/9921
Handlingstyp Missiv

Enhet plan

Datum 27 februari 2017

Ärende 13

Förslag till detaljplan för del av Artilleriet 1:33, Stora
Törnekvior m.m., Region Gotland
Byggnadsnämnden har uppdragit åt samhällsbyggnadsförvaltningen att
samråda med ett förslag till detaljplan för rubricerat område.
Syftet med planförslaget är att möjliggöra utbyggnad av Stora Törnekvior fram
till cirkulationsplatsen Stenhuggaren på Visbyleden enligt fördjupad
översiktsplan för Visby.
Planområdet är beläget i östra delen av A7-fältet, söder om
återvinningscentralen och kvarteret Värmekraften längs den gamla
järnvägsbanken.

Återvinningscentralen

Kv Värmekraften

Kolonilotter

Enligt 5 kapitlet plan- och bygglagen (PBL) ska den som upprättar en
detaljplan samråda med de som berörs och har ett väsentligt intresse av
förslaget. Syftet med samrådet är dels att förbättra beslutsunderlaget genom att
samla in den kunskap och de synpunkter som finns inom det aktuella området,

Besöksadress Visborgsallén 19

Bg 339-8328 Pg 18 97 50-3

Postadress SE-621 81 Visby

Org nr 212000-0803

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Webbplats www.gotland.se

E-post registrator-bn@gotland.se

facebook.com/regiongotland

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

dels att ge de intressenter som berörs insyn i förslaget och möjlighet att
påverka det.
Planhandlingarna finns på Region Gotlands hemsida:
www.gotland.se/detaljplaner samt i entrén hos Region Gotland, Visborgsallén
19 i Visby.
Den som har synpunkter på förslaget får framföra dessa skriftligen till
Byggnadsnämnden, 621 81, eller via e-post registrator-bn@gotland.se, senast
den 21 mars 2017. Ange ditt namn, postadress och ärendenummer
(BN.2016/9921).
När denna tid har gått ut kommer vi att redovisa inkomna synpunkter i en
samrådsredogörelse.
Har du några frågor är du välkommen att ringa Monica Tingström tfn 0498269169.
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Med vänliga hälsningar

Monica Tingström
fysisk planerare
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Förslag till detaljplan för

Del av Visby Artilleriet 1:33, Stora Törnekvior m.fl.
Region Gotland

Samrådshandling
Till planförslaget hör följande handlingar:
Planbeskrivning
Plankarta
Grundkarta
Fastighetsförteckning

Ärendenr: BN 2016/9921
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 2017-01-25
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En detaljplan är ett juridiskt bindande kontrakt mellan en kommun, markägare och grannar. Den
reglerar vad såväl enskilda som myndigheter får och inte får göra inom ett markområde. Detaljplanen
styr hur marken får användas (t ex för bostäder, handel, kontor, parkmark, gator), höjd på byggnader,
storlek på byggnader, placering av byggnader, gång- och cykelvägar, ledningars placeringar mm.
Planläggning med detaljplan syftar till att mark och vattenområden används till de ändamål området är
mest lämpat för. Lämpligheten bedöms med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. När kommunen
tar fram en detaljplan görs det enligt en väl definierad process reglerad i plan- och bygglagen (PBL) med
syfte att ge delaktighet för berörda, få fram så bra beslutsunderlag som möjligt och för att förankra
förslaget.
Vid framtagande av en detaljplan kan kommunen välja mellan bl a standardförfarande eller utökat
förfarande.
Nedan visas en förenklad illustration av detaljplaneprocessen vid utökat planförfarande.

Planförslaget är upprättat på;
Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen, enhet plan
Besöksadress: Visborgsallén 19 i Visby
Postadress: SBF, Graip 4, 621 81 VISBY
Tfn 0498-269000vxl
e-post: registrator-bn@gotland.se
hemsida: www.gotland.se/byggabo
__________________________________________________________________________________
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Planen hanteras enligt PBL 2010:900 med standardförfarande då
samhällsbyggnadsförvaltningen anser att:
 Förslaget är förenligt med kommunens översiktsplan och länsstyrelsens
granskningsyttrande
 Förslaget inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av
stor betydelse
 Förslaget inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan
Beslut om planuppdrag fattades av byggnadsnämnden i Region Gotland 201612-07.
Planens syfte och
huvuddrag

Detaljplanen syftar till att möjliggöra utbyggnad av Stora Törnekvior fram till
cirkulationsplatsen Stenhuggaren på Visbyleden enligt fördjupad
översiktsplan för Visby. Gatan är delvis utbyggd inom antagna detaljplaner
för kv Sergeanten och Adjutanen på A7-fältet.
Västra Törnekvior planläggs för att ansluta mot Stora Törnekvior där också
utbyggnad av gång- och cykelväg möjliggörs.
Trädgårdsgatan byggs ut och ansluts mot Stora Törnekvior

MKB 1994-11-01

En översiktlig miljökonsekvensbeskrivning (MKB) daterad 1994-11-01 har
gjorts i samband med den fördjupade översiktslanen för A7-fältet, antagen
av KF 1996-02-12.

Ställningstagande till
behovet av
miljöbedömning

Planen bedöms inte kräva miljöbedömning, med
miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
Samråd om denna bedömning genomförs med länsstyrelsen, enligt
förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar, 6 §.
”När detaljplanen upprättas skall bestämmelserna i 6 kap 11 – 18 och 22 §§
miljöbalken tillämpas, om planen kan antas medföra en sådan
miljöpåverkan som avses i 6 kap 11 § miljöbalken.” (PBL 4 kap 34 § andra
stycket).
De nu kända förhållandena om området och planansökan innebär, enligt
Region Gotlands bedömning, inte risk för påverkan på miljö, hälsa, m.fl.
faktorer av sådan omfattning att en miljöbedömning ska krävas.
Den naturmark som tas i anspråk är trivial utan omistliga naturvärden.
Större delen av den skogsdunge som finns idag blir kvar även efter
utbyggnaden av vägen.
.
Arkeologisk undersökning görs innan detaljplanen antas.
Den nya vägdragningen medför inga ökade problem med buller för boende.
Vägdragningen avlastar Trädgårdsgatan, vilket medför en förbättrad
boendemiljö.
Det finns inget som tyder på förorenad mark, under anläggningsfasen gäller
dock normal uppmärksamhet.
Genomförandet av planen bidrar varken negativt eller positivt till några
ekosystemtjänster.
Planen som medger ny vägdragning med liten påverkan på miljö och
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människor och med liten total påverkan.

PLANDATA
Lägesbestämning

Området är beläget i östra delen av A7-fältet, söder om
återvinningscentralen och kvarteret Värmekraften längs den gamla
järnvägsbanken. Se framsidan.

Areal

Detaljplanen omfattar ca 2.6 hektar.

Markägoförhållanden

Del av Visby Artilleriet 1:33 är i Region Gotlands ägo. Visby Artilleriet 1:35
ägs av TeliaSonera.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer

För området gäller fördjupad översiktsplan för Visby, antagen 2009-12-14,
KF § 172. Enligt den ska bebyggelseområdena på A7-fältet tafikmatas
genom ”silning” i ett traditionellt gatunät med anslutningar till Follingboväg,
Allégatan och Visbyleden.

”Illustrationsplan A7-fältet
Visby” Temagruppen
Sverige AB,
från FÖP Visbyområdet
2025 ”Hela Visby”

Detaljplaner

Två detaljplanen tangerar planområdet i nordväst. Del av Visby Artilleriet
1:33, 09-P-123, omfattar återvinningen och Del av Artilleriet 1:33, 09-P-204,
kv Löjtnanten och Majoren. I båda fallen påverkas områden med
användningen ”Natur”. I övrigt är området inte detaljplanelagt.

Kommunala beslut
i övrigt

Byggnadsnämnden beslutade 2016-12-07 att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för del av Visby Artilleriet 1:33
för att möjliggöra utbyggnad av gatan Stora Törnekvior.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Natur
Mark och vegetation

Inom detaljplanen är största delen av Stora Törnekvior planerad längs
gamla järnvägsbanken. Områden utlagda som natur- och parkmark är en
fortsättning på markanvändningen i angränsande detaljplaner. Norr om
Stora Törnekvior finns små områden med användningen Natur. Dessa finns
med för att områdena inte ska bli detaljplanelösa i gränsen mellan två
detaljplaner.
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Geotekniska
förhållanden

De geotekniska förhållandena kommer att undersökas inför projektering av
gatan.

Fornlämningar

Arkeologisk undersökning ska göras innan detaljplanen antas.

Gator och trafik
Trafikanalys och
bullerberäkning

När cirkulationsplatsen vid kv. Stenhuggaren på Visbyleden byggdes var
det dels på grund av handelsområdet Stenhuggarens etablering och dels
A7-områdets utbyggnad enligt den fördjupade översiktsplanen för Visby.
I maj 2007 fick Trivector Traffic AB i uppdrag av Gotlands kommun att
genomföra en trafikanalys för Visby tätort. Syftet var att göra en bedömning
av vilka konsekvenser de i den fördjupade översiktsplanen för Visby
föreslagna utbyggnaderna skulle få på trafikflöden, framkomlighet,
boendemiljö och buller.
Vid utbyggnaden av A7-fältet har förutsatts att kopplingen mot Visbyleden
kommer till stånd enligt den fördjupade översiktsplanen för Visby. A7-fältet
kommer att bebyggas med cirka 600 bostäder och annan verksamhet. De
föreslagna förändringarna avlastar främst Follingboväg och norra delen av
Allégatan. Redan idag är korsningen Follingboväg-Allégatan hårt belastad.
Enligt trafikanalysen beräknas Stora Törnekvior trafikeras av ca 3000
bilar/åmd (årsmedeldygn) på 15-20 års sikt. En bullerberäkning har gjorts
på 3700 bilar/åmd med tanke på att antalet lägenheter är något fler än vad
som beräknades i föp Visby. Naturvårdsverkets riktlinjer uppnås med god
marginal. Den nya dragningen av gatan innebär att avståndet till närmast
liggande fastighet, Harven 1, kommer att ligga på ca 50 meters avstånd till
tomtgräns. På tjugo meters avstånd från vägmitt uppnås 55 dBA ekvivalent
nivå och 75 dBA maxvärde. Avståndet till Stora Törnekvior från fastigheten
är idag betydligt mindre, ca 14 meter till tomtgräns.
Kopplingen till cirkulationsplatsen vid Stenhuggaren innebär att
trafikbelastningen på Trädgårdsgatan minskar radikalt från dagens 2400
bilar/åmd till 1000 bilar/åmd.
Trots ökade trafikmängder på Stora Törnekvior efter utbyggnaden av gatan
blir det en bättre boendemiljö främst för de boende i kv Harven och Skäran.
En förstudie som gjordes 2009 visar konsekvenserna av att A7-området
också skulle anslutas till cirkulationen. Follingboväg väster om Visbyleden
får stora trafikflöden och reducerad framkomlighet när A7-fältet exploateras.
Den åtgärd som föreslogs innebar anläggande av en cirkulationsplats på
Visbyleden och att Stora Törnekvior ansluts från väster.
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Bild från ”Trafikanalys för Visby”,
Trivector Traffic AB

Gatunät

Stora Törnekvior är en av Visbys äldsta vägar. Sträckningen på A7-fältet
har inte förändrats särskilt mycket vilket kan studeras på Ljunggrens
stadskarta 1854. Gatan kommer att behålla den historiska sträckningen i
stora delar. Se karta nedan.

Ljunggrens stadskarta 1854

För att den nya bebyggelsen på A7-fältet ska kunna trafikmatas från två
håll, enligt den fördjupade översiktsplanen för Visby, ska den återstående
delen av gatan och anslutningen till Visbyleden byggas ut. I samband med
bostadsbyggande i kvarteren Adjutanten och Sergeanten är västra delen av
gatan utbyggd.
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Södra delen av Västra Törnekvior är inte tidigare detaljplanelagd och ingår
nu i aktuell plan. Ny gata, håller på att byggas vid återvinningscentralens
nuvarande infart. Den nya gatan, Greta Arvidssons gata, binder ihop
Allégatan och Västra Törnekvior med angöring till de nya verksamhets- och
bostadsområdena inom A7-fältets norra delar. Angöringen till
återvinningscentralen planeras flyttas.
Trädgårdsgatan får förbindelse till Visbyleden via Stora Törnekvior väster
om fotbollsplanen.

Gång- och cykelvägar

Vid arbetet med att detaljplanelägga A7-fältet har det varit viktigt att gångoch cykelvägar byggs och kopplas ihop med cykelvägnätet i Visby. Det ska
vara lätt att röra sig på ett tryggt sätt som oskyddad trafikant. Den västra
delen av Stora Törnekvior är försedd med gång- och cykelvägar på gatans
båda sidor. På återstående delen anläggs gc-bana längs gatans norra sida.
På så sätt erhålls en naturlig och trafiksäker anslutning till gångtunneln
under Visbyleden.
Plats för ny gång- och cykelväg möjliggörs längs Västra Törnekvior.
Gamla järnvägsbanken i planområdets sydvästra del inom
markanvändningen ”NATUR” och gränsande till kv Sigden behålls i sin
nuvarande utformning och ingår i gång- och cykelvägnätet.
F.d. järnvägsbanken i planområdets
sydvästra del.

TeliaSoneras
anläggning

Visby Artilleriet 1:35 ägs av TeliaSonera Sverige och ingår i detaljplanen.
Fastigheten är bebyggd med ett servicehus och paraboler.
För att tillskapa en bra anslutning till gång- och cykeltunneln under
Visbyleden berörs TeliaSoneras fastighet. Gång- och cykelväg längs Stora
Törnekviors norra sida innebär att ett ca 160 kvm stort område på
TeliaSoneras fastighet behöver lösas in, vilket kräver att Regionen och
TeliaSonera träffar en överenskommelse.

Kolonilotter

Angränsande till planområdet i söder finns ett område för kolonilotter.
Området är inte detaljplanelagt och Regionen upplåter marken genom avtal.
Utbyggnaden av Stora Törnekvior kommer att påverka koloniområdets
norra gräns. Eventuellt kan staketet behöva flyttas något åt söder.Staketet
och den vegetation som har etablerat sig längs staketet kommer att tas bort
och ersättas av nytt staket. Ändringen bedöms inte påverka några
kolonilotter.
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Staketet och vegetationsridån som
avgränsar kolonilottsområdet i norr.

Teknisk försörjning
Dagvatten

Dagvattenhanteringen redovisas i samband med projekteringen av gatan.

Ledningar

I f.d. järnvägsbanken ligger flera ledningar. För Tele- och optokablar samt
för elkablar finns nyttjanderättsavtal.
Det finns också vatten- spillvatten- och dagvattenledningar. För dessa är
regionen huvudman.

GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Organisatoriska frågor Genomförandebeskrivningen har till uppgift att redovisa de organisatoriska,
tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att
åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av
detaljplanen. Den ska även ge besked om vem som är kostnadsansvarig
och ansvarig för genomförandet samt beskriva hur det ska ske.
Planområdet omfattar del av fastigheten Gotland Visby Artilleriet 1:33 och
Visby Artilleriet 1:35. Fastigheterna är belägna inom det som kallas yttre A7.
Visby Artilleriet 1:33 ägs av Region Gotland och Visby Artilleriet 1:35 ägs av
TeliaSonera. Region Gotland kommer att vara ansvarig för genomförandet
av detaljplanen i och med att detaljplanen i huvudsak avser infrastruktur för
den bostadsbebyggelse och de verksamheter som har planerats inom A7området och för att säkerställa en bra och säker trafiksituation för yttre A7
och för att förbättra trafiksituationen för såväl Allégatan som Follingboväg.
Tidplan

Planarbetet för planområdet kommer att bedrivas enligt följande tidsplan:
Planprocess
Samråd
Granskning
Beslut om antagande

Ansvarsfördelning

år 2017
februari/mars 2017
april 2017
juni 2017

Region Gotland kommer ensam att vara ansvarig för genomförandet i
enlighet med detaljplanen.
Region Gotland ansvarar för anläggandet av gator samt gång- och
cykelvägar med tillhörande belysning och avvattning/dagvatten inom
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planområdet. Regionen ansvarar även för att utföra vissa utredningar och
fastighetsbildning.
Huvudmannaskap

Region Gotland kommer att vara huvudman för all allmän platsmark, dvs
ansvarig för park-/naturmark samt gatumark, och huvudman för VA.

Genomförandeavtal

För att kunna följa intentionerna i den fördjupade översiktsplanen fordras att
regionen träffar överenskommelse med Telia och förvärvar en mindre
remsa mark längs deras fastighet för anläggandet av del av den planerade
gång- och cykelvägen.

Byggnation/
anläggande

Projektering, upphandling och byggande av infrastrukturen samt
uppförande av nytt staket för koloniträdgårdsområdet längs Stora
Törnekvior genomförs av Region Gotland. Regionen ansvarar även för, i
den mån det behöver ske, att teknisk samordning sker med GEAB och Telia
avseende befintliga ledningar i amband med anläggandet av gatorna.
Planerat genomförande är hösten 2017.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning,
markförsörjning,
servitut

För att undvika extrakostnader för anslutningen av Stora Törnekvior till
cirkulationen vid Visbyleden fordras förvärv av 150-175 kvm av TeliaSonera
eller att marken upplåts med servitut. Vid förvärv överförs marken genom
fastighetsreglering.
Oavsett förvärv eller upplåtelse av mark av TeliaSonera kan, beroende på
hur anläggandet av anslutningen till cirkulationen, mark inom
koloniträdgårdsområdet bli berörd. I och med att Region Gotland är ägare
av området fordras ingen ändring av befintlig fastighetsindelning.

Ekonomiska frågor
Planekonomisk
helhetsbedömning

Den ekonomiska bedömningen ska huvudsakligen visa om exploateringen
och genomförandet av detaljplanen är ekonomiskt lönsam och därmed
realistisk att genomföra, det vill säga att planvinst uppkommer.
Genomförandet av planen medför i huvudsak utgifter för byggande av
infrastruktur. Vid en jämförelse mellan den värdeökning och de kostnader
som detaljplanen medför samt de mervärden som uppkommer genom
förbättrad trafiksituation och exploatering för bostäder och verksamheter
kan detaljplanen, antas ekonomiskt lönsam.

Plangenomförandeutgifter/inkomster

Utgifter för region Gotland
Utgifterna för genomförandet av den här detaljplanen är i huvudsak
hänförliga till iordningställandet av Stora Törnekvior med anslutning till
cirkulationen vid Visbyleden samt ny anslutning av Trädgårdsgatan till Stora
Törnekvior. Detta inkluderar även belysning och att avvattningen säkerställs
samt att gång- och cykelvägar anläggs. För att göra det möjligt fordras att
inmätning sker (grundkarta) och att geoteknisk undersökning sker samt att
området utreds utifrån ett arkeologiskt perspektiv. Starten av
genomförandet sker genom projektering och upphandling av infrastrukturen.
Förvärv att ett mindre område av TeliaSoneras angränsande fastighet
fordras för anslutningen av Stora Törnekvior till cirkulationsplatsen. Det
innebär förutom köp av mark även en mindre fastighetsbildningskostnad.
Viss justering mot koloniträdgårdsområdet måste ske som i huvudsak
medför utgifter för anläggandet av nytt staket längs med Stora Törnekvior.
Planeringen är att undvika påverkan av odlingslotter.
Eftersom fyra detaljplaner har upprättats för genomförandet av
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utbyggnaden och iordningställandet av yttre A7, vilket sker under ett flertal
år, innebär det att man måste se på de totala utgifterna för hela yttre A7området. VA-utbyggnaden inom hela yttre A7 finansieras fullt ut genom
inkomster från anslutningsavgifter. Övriga utgifter för utbyggnad och
iordningställandet av yttre A7 finansieras fullt ut genom inkomster från
försäljning av mark och byggrätt.
Inkomster för Region Gotland
Utgifterna för utbygganden inom hela yttre A7 täcks av inkomsterna från
försäljning av mark och byggrätt. Det kan konstateras att förädling av
marken samt planerad och genomförd utbyggnad inom A7-området har fått
det genomslag på intresset för bostadsbyggandet och viss påverkan på
priset på mark/byggrätt. Utbyggnaden inom det här planområdet är en del
av helhetslösningen för A7-området och är en del av den nödvändiga
infrastrukturen som fordras för att hela området ska få en väl fungerande
infrastuktur för såväl de boende som för de verksamheter som kommer att
etablera sig i området. Förutom de budgeterade medel som är upptagna i
flerårsplanen bedöms inte att ytterligare skattemedel kommer att behövas
för genomförandet.
Utifrån den värdeökning och de utgifter som detaljplanen medför samt de
mervärden som har uppkommit och kommer att uppkomma genom
exploatering inom det yttre A7-området får detaljplanen antas ekonomiskt
lönsam för exploatörer/fastighetsägare men även ur ett samhällsekonomiskt
perspektiv. Sammantaget innebär det att planvinst kan anses uppkomma
och att detaljplanen kan genomföras.
Driftskostnader

Förutom kapitalkostnader för gjorda investeringar beräknas kostnaderna för
skötsel, underhåll, reparationer och el för gator, gång- och cykelvägar,
belysning uppgå till ca 700 Tkr per år för hela yttre A7-området. För
området som berörs av den här detaljplanen medför det ökade
driftskostnader, exkl. kapitalkostnader, om ca 200 Tkr per år.

Tekniska frågor
Tekniska
undersökningar

Region Gotland har ansvar för och bekostar geoteknisk undersökning,
miljöteknisk undersökning och arkeologisk undersökning inom ramen för
detaljplanearbetet som säkerställer att marken kan ianspråktas för avsett
ändamål.

Tekniska anläggningar Planområdet ligger inom regionens verksamhetsområde för vatten och avlopp. Dagvattennätet byggs för omhändertagande. Där det är möjligt ska ett
lokalt omhändertagande tillämpas. Eftersom det finns många olika ledningar i
den gamla järnvägsbanken kommer Region Gotland att samverka med
GEAB och Telia i samband med genomförandet.
KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
Natur- och kulturvärden
En liten del av den dunge som växer söder om återvinningen berörs i västra
delen. Se foto på framsidan. Större delen av den skogsdungen blir kvar
även efter utbyggnaden av vägen.

Sociala värden
Barnperspektivet
(RF § 39/2010 och
RS § 264/2011)

Kommunfullmäktige har beslutat att en barnchecklista ska användas som
underlag vid all planering och beslut i nämnder då ärende berör barn under
18 år.
Förenta Nationernas Barnkonvention och frågeställningar som berör barn
och barnens bästa är ständigt närvarande under ett planeringsarbete, då de
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är förutsättning för en god samhällsbyggnad. Barnkonventionens beaktande
säkerställs även genom remissförfarandet under planprocessen.
Jämställdhetsperspektivet (KS §
257/2009)

Kommunstyrelsen har beslutat att en checklista för jämställdhet ska
användas som underlag vid alla beslut i nämnder.
Utbyggnaden av trygga gång- och cykelvägar med säkra övergångar för
gående och cyklister ska anordnas utefter huvudgatan. Det innebär att barn
och vuxna på ett säkert sätt kan ta sig till skolor, arbetsplatser och
handelsplatser.
Kollektivtrafiken kommer att trafikera Stora Törnekvior. Busshållplatser
kommer att anläggas.

Hälsa och säkerhet
Miljö- och riskfaktorer
- Biltrafik

Med föreslagen gatuutbyggnad erhålls en bättre och säkrare trafikmiljö
jämfört med dagens. Några bullerproblem uppstår inte.

Miljökvalitetsnormer

Inga miljökvalitetsnormer bedöms överskridas.

Administrativa frågor
Geomförandetid

Genomförandetiden slutar 5 år efter det att beslut om antagande av
detaljplanen vunnit laga kraft.
Planens genomförandetid är 5 år från den dag Region Gotlands beslut om
antagande vinner laga kraft. Genomförandetiden har bestämts mot
bakgrund av att det är angeläget att detaljplaner genomförs relativt snabbt
och att genomförandetiden inte ska utgöra ett hinder vid nödvändiga
förändringar i en nära framtid. Rådande fastighetsindelning är okomplicerad
och det finns inte heller i övrigt några hinder ur fastighetsbildningssynpunkt
för ett snabbt genomförande av detaljplanen.
Under genomförandetiden gäller markanvändningen enligt detaljplanen. Efter
genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla men regionen kan efter
genomförandetidens utgång ändra eller upphäva detaljplanen utan att vara
bunden till angiven markanvändning.

Medverkande
tjänstemän

Roger Möller, Teknikförvaltningen – genomförandefrågor
Lennart Klintbom, teknikförvaltningen – trafik
Lena Beckman, samhällsbyggnadsförvaltningen – plankarta
Monica Tingström, samhällsbyggnadsförvaltningen - planförfattare

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 2017-01-25

Anders Rahnberg
enhetschef plan

Monica Tingström
fysisk planerare
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