2017-09-06 Johanna Larson

Kallelse/underrättelse

Kultur- och fritidsnämnden
Kallelse till sammanträde:

Tisdagen den 19 september 2017 kl. 09.00 – 12.00
Konferensrum Dagö, Rådhuset, Visborgsallén 19, Visby
Frånvaro anmäls till Johanna Larson, 26 96 31 eller e-post: johanna.larson@gotland.se

ÄRENDEN

1.

Justeringsledamot i tur: Lisa Berg

Arbetsutskottets protokoll 2017-08-29

2.

§ 39
Ä1

Delårsrapport 2

3.

§ 40
Ä2

Internkontroll

Ärendet föredras av Ann-Marie Karlsson, förvaltningsekonom

Bilaga i
AUkallelse

4.

§ 41
Ä3

Läktare Medeltidsveckan

Bilaga

Ärendet föredras av Ann-Marie Karlsson, förvaltningsekonom (Handling
delas ut på sammanträdet). Omedelbar justering.

Ärendet föredras av Åsa Ingmansson, tf. förvaltningsdirektör

Övriga ärenden

5.
6.

§ 43
Ä5

Statusrapport sim- och ishallar

Bilaga

Medfinansiering Gotlands museum till projektet ”Bakom Grönskan –
Konstorientering längs kärleksstigen”

Bilaga

Ärendet föredras av Pär Gustavsson, avdelningschef fritid

Ärendet föredras av Björn Ahlsén, avdelningschef kultur och ungdom
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Region Gotland

7.

Kallelse/Underrättelse

Rapporter från förvaltningen

a) Framtida kultur- och fritidsorganisation (Karolina Samuelsson)
b) Inkomna synpunkter om Romabadet (Åsa Ingmansson)
c) Uppdragsavtal Perhocon, ”Strategic Review” rörande filantropiska
donatorer till kulturprojekt på Gotland (Björn Ahlsén)

Bilaga

d) Instatser för barn och unga från socialförvaltningen. (Johanna
Larson)

Bilaga

8.

Anmälningsärenden. Beslut fattade med delegation.

9.

Ev. övriga ärenden

Bilaga

Ordföranden
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Ärendenr KFN 2014/243

Kultur- och fritidsförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 21 augusti 2017

Ärende 3
Kultur- och fritidsnämnden

Internkontroll
Förslag till beslut



Nämnden godkänner föreslagna områden för fördjupad internkontroll.
Resultaten rapporteras till nämnden i samband med årsredovisningen
2017.

Bakgrund

Kultur- och fritidsnämnden antog 2015-11-03, § 71, internkontrollplanen. Av
beslutet framgår att nämnden årligen ska utse 3-4 fokusområden där resultatet
av kontrollerna ska dokumenteras och återrapporteras till nämnden
Bedömning

Förvaltningens bedömning av valda områden är:
 Ungdom: Beredskapsplanering personal. Personal som av olika skäl
mår dåligt och inte fungerar på arbetet.
 Bibliotek: Hot och våld. Regelbundet gå igenom samt uppdatera
planer och rutiner.
 Ekonomi: Utbetalningar i Booking.
Kultur- och fritidsförvaltningen

Åsa Ingmansson

Anne-Marie Karlsson

Tf. kultur- och fritidsdirektör

Ekonom

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post registrator-kfn@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon 0498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803
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Ärendenr KFN 2017/335

Kultur- och fritidsförvaltningen
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Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn

Datum 5 september 2017

Ärende 4

Kultur- och fritidsnämnden

Överlåtelse av HAKI-ställning, Läktare Medeltidsveckan
Förslag till beslut



Att kultur- och fritidsnämnden beslutar att överlåta HAKI-ställningen till
Medeltidsveckan för 40.000 kr mot ett samarbetsavtal där nyttjanderätt för
Region Gotland ingår.

Bakgrund
Kultur- och fritidsförvaltningen köpte 1998 in en så kallad HAKI-ställning för att
möjliggöra evenemang, främst Tornerspel, under vecka 32. Medeltidsveckan är
idag delägare av tre sektioner i den befintliga läktaren av totalt 60 sektioner som
kultur- och fritidsförvaltningen sköter. Medeltidsveckan är sedan 1984 ett årligt
återkommande evenemang som har vuxit till att omfatta 500 evenemang och
40.000 besökare under v 32. Ställningen monteras upp av vaktmästare med
särskild behörighet under försommaren och plockas ner efter att veckan avslutas.
Under perioden som ställningen är i bruk måste den dagligen kontrolleras av
behörig person för att säkerhet skall garanteras vid användning. Kontinuerligt
underhåll av läktaren har genomförts av förvaltningen.
Bedömning

HAKI-ställningen köptes in för att genomföra stora evenemang. Framförallt har
Medeltidsveckan använt den till tornerspelen vilket har gett dem utökade
möjligheter till utveckling och egenfinansiering. Under åren har det slagit ut väl
och regionens stöd har minskat. Regionens behov har också minskat och endast
delar av läktaren nyttjas vanligtvis 1-2 gånger per år. Att låta Medeltidsveckan
själva hantera och ansvara för läktaren ger dem ytterligare intäktsmöjligheter och
de kan själva styra över användandet samt hitta nya samarbetspartners för event.
Kultur- och fritidsförvaltningen kan genom att släppa ansvaret för HAKIställningen frigöra tid och kostnader för vaktmästare som annars lägger mycket
arbete på både uppsättning, bevakning, nedmontering och underhåll av läktaren.
Det finns goda grunder och ömsesidig vinning att överlåta ansvaret för läktaren.
HAKI-ställningen köptes in 1998 för 1.058.412 kr och idag är restvärdet 40.000
kr.
Förvaltningen föreslår att Medeltidsveckan övertar HAKI-ställningen med fullt
ansvar mot restvärdet om 40.000 kr villkorat med att ett samarbetsavtal upprättas
där Region Gotland har tillgång till HAKI-ställningen vid vissa evenemang.
Kultur- och fritidsförvaltningen
Åsa Ingmansson

Pär Gustavsson

Tf. kultur- och fritidsdirektör

Avdelningschef fritidsavdelningen

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

Ä

Ärendenr RS 2017/746

Kultur- och fritidsförvaltningen

Handlingstyp

Fritidsförvaltningen
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Tjänsteskrivelse

Datum 6 september 2017

Ärende 5

Statusrapport sim- och ishallar

Förslag till beslut

Nämnden godkänner rapporten.

Bakgrund

Budgetberedningen har givit Regionstyrelsen, tekniska nämnden och kulturoch fritidsnämnden i uppdrag att återkomma med en statusrapport angående
befintligt skick för regionens sim- och ishallar. (F 2017-06-19 § 87)

Kultur- och fritidsförvaltningen

Åsa Ingmansson

Pär Gustavsson

Tf. kultur- och fritidsdirektör

Avdelningschef fritid

Besöksadress Visborgsallén 19
Postadress 621 81 Visby
Telefon 0498-26 90 00 vxl

E-post registrator-kfn@gotland.se
Webbplats www.gotland.se
Org nr 212000-0803
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Kultur och fritidsförvaltningen
Fritidsavdelningen
Datum 4 september 2017

Kultur- och fritidsnämnden

Statusrapport sim- och ishallar
Hemsebadet
Hemsebadet är Region Gotlands nyaste simhall, byggd 1977 och har således
40-års jubileum i år. Anläggningen innefattar en 25-metersbassäng med sex
banor, en rehabbassäng, en barnpool och ett litet lekland samt en bubbelpool.
Fyra stycken omklädningsrum varav två är anpassade för personer med
funktionsvariation. Det finns även en aktivitetslokal för att bedriva funktionell
träning. Hela anläggningen ligger på bottenplan och är således väldigt tillgänglig
för samtliga målgrupper, från barn till äldre.
En omfattande renovering/upprustning gjordes under 2012-2013 då reception
och omklädningsrum för personer med funktionsvariation byggdes.
I och med att Hemsebadet har sex banor samt flera olika bassänger så är badet
väldigt funktionellt för att bedriva flera verksamheter samtidigt. Här kan
simklubben ha två banor samtidigt som det bedrivs simskola och allmänhetens
bad till kommuninvånarna på de två fyra. Att barn- och rehabbassängen ligger
separat från stora bassängen gör det möjligt att hyra ut bassängerna separat till
t ex barnkalas, föreningsverksamhet och påverkar då t ex öppettider för
allmänheten.
Hemsebadets upptagningsområde på veckorna är södra Gotland med omnejd
medan det på helgen är hela Gotland. Tittar man på föreningar och privata
företag som hyr badet så är det i första hand rehab-bassängen som är den
bassäng som lockar folk i form av vattengymnastik för äldre. Hemse BK har en
sektion inom simning men man kan inte alls jämföra sig med det föreningsliv
och aktiviteter som bedrivs på Solbergabadet i Visby.

Besöksadress Visborgsallén 19
Postadress Visborgsallén 19

Bankgiro 339-8328

621 81 Visby

Postgiro 18 97 50-3

Telefon +46 (0)498 26 96 45

Org nr 212000-0803

E-post par.gustavsson@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Kultur- och fritidsförvaltningen
Region Gotland

Cirka sju skolor nyttjar aktivt Hemsebadet under året men kapaciteten till att ha
flera finns, dock är problematiken med transport till och från skola/simhall det
som gör att inte fler skolor nyttjar badet mer.
Solbergabadet
Invigdes 1961 och är 56 år gammalt. En 25-metersbassäng med fem banor
med en djup hoppdel, 1-meterssvikt och 5-metersplatå. 3-meterssvikten togs
bort för några år sedan då man befarade att betongen var i dåligt skick. Två
omklädningsrum en trappa ner gör att badet inte är anpassat för personer med
funktionsvariation, dock finns det en hiss.
Då simhallen endast har fem banor är det svårt att ha flera verksamheter igång
samtidigt. Detta innebär att endast en aktivitet åt gången, så som t ex
föreningsverksamhet, motionssim och skolbad, är möjligt.
Föreningslivet med simklubben Wisby simsällskap i spetsen har över 1000
medlemmar och ca 550 aktiva barn och ungdomar i sin verksamhet som
innefattar nybörjarsimskola, plask och lek till elitsatsning flera gånger i veckan.
Sedan några år tillbaka har de även en simhoppsektion som blir större för varje
år.
Bristen på banor och extra bassänger gör att föreningarna har svårt att växa
ytterligare då det krävs mera träningstider som i sin tur skulle innebära
minskade öppettider för allmänheten. Öppettider som redan idag är alldeles för
begränsade på grund av ovan nämnda. Även avsaknaden av en 3-meterssvikt
gör det svårt för simhopparna att utveckla sin verksamhet ytterligare.
För att skolan ska få de tider de behöver för att garantera simkunnighet enligt
läroplanen så prioriteras deras tider. Ett tjugotal skolor använder Solbergabadet
varje vecka under läsåret men det är trångt och prioriteringar får göras för att
välja vilka skolor som får plats först.
Så sett ur ett verksamhetsperspektiv så räcker inte Solbergabadet till, varken för
regionens invånare, föreningarna eller skolorna. Anläggningen är gammal och
lever inte upp till de krav som ställs idag med flera aktiviteter igång samtidigt
för flera målgrupper.
Simhallar för simidrott http://www.simarena.se/Anlaeggningsspecifikation-2.html
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Kultur- och fritidsförvaltningen
Region Gotland

Badhus – Strategiska frågor och ställningstaganden. SKL
http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-197-6.pdf?issuusl=ignore
Is-hallarna
Ur ett verksamhetsperspektiv så uppfyller de regionala ishallarna i Visby och
Hemse de arenakrav som Svenska ishockeyförbundet idag ställer för att
Visby/Roma (Division 1) och Sudrets HC (Division 3) skall kunna delta i
seriespel på respektive nivå. Föreningsägda Slite ishall har idag inget seniorlag
och riskerar därför inga höjda krav på sin anläggning från förbundet.
Visby ishall
Enligt förbundets klassificeringssystem tillhör Visby ishall kategorin Publikhall
B, vilket innebär att den är godkänd för spel upp till och med division 1-nivå.
Skulle Visby/Roma däremot lyckas kvalificera sig för spel i allsvenskan så krävs
en ishall av kategorin Publikhall A. Om Region Gotland inte kan tillhandahålla
en ishall av kategorin Publikhall A eller en godtagbar handlingsplan för att
uppfylla kraven så kommer Visby/Roma få spela sina hemmamatcher på
fastlandet alternativt avstå avancemang till allsvenskan.
Skillnaden mellan en Publikhall A och B avser främst högre krav på TV- och
radiohytter, pressplatser, uppehållsrum för press, tränarrum, massagerum,
läkarrum, funktionärsrum, ökat antal publikplatser, bättre belysning och större
samt fler omklädningsrum. På vissa av dessa områden kan Visby ishall med
mindre eller inga åtgärder möta kraven, medans vissa områden kräver större
åtgärder och djupare diskussion med representanter för Svenska
Ishockeyförbundet om för dem godtagbara lösningar.
Något som bör tas i beaktande vid beslut om åtgärder är att Visby ishall idag är
42 år gammal, byggd 1975. Rimligt är därför att alternativet att genomföra
åtgärder på befintlig ishall ställs emot nybyggnation av en ny Ishall.

Hemse ishall
Enligt förbundets klassificeringssystem tillhör Hemse ishall kategorin
Publikhall C, vilket innebär att den är godkänd för spel upp till och med
division 2-nivå. Sudrets HC behöver följaktligen avancera två seriesteg och
kvalificera sig för spel i division 1 för att aktivera krav på en Publikhall B.
Detta då man idag huserar i divison 3. Men anledning av detta anses Visby
Ishall utgöra högst risk för utökade krav från förbundet.
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Kultur- och fritidsförvaltningen
Region Gotland

Svenska ishockeyförbundet planerar att under hösten 2017 eller våren 2018 att
genomföra besiktningar av öns ishallar. Förvaltningen avser då tillsammans
med förbundet och Visby/Roma formulera en handlingsplan med
kostnadsberäkning och tidsplan för att på kostnadseffektivaste sätt uppgradera
Visby ishall till en Publikhall A.

Seriebestämmelser och verksamhetsplan:
http://www.swehockey.se/globalassets/svenskaishockeyforbundet/tavling/dokument/bestammelser/20172018/sb-20172018.pdf
Bygga ishall:
http://www.swehockey.se/globalassets/svenska-ishockeyforbundetanlaggningar/dokument/bygga-ishall/bygga_ishall.pdf

Kultur- och fritidsförvaltningen

Pär Gustavsson
Avdelningschef Fritid
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Ärendenr KFN 2017/365

Kultur- och fritidsförvaltningen
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Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Björn Ahlsén

Datum 5 september 2017

Ärende 6

Kultur- och fritidsnämnden

Gotlands museum – ansökan om medfinansiering till
projektet ”Bakom grönskan – Konstorientering längs
kärleksstigen”
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att Kultur- och fritidsnämnden
beslutar
att

att

bevilja Gotlands museum medfinansiering till ansökan om
Kulturrådets utvecklingsbidrag för projektet ”Bakom grönskan”
med 100.000 kr, varav 80.000 kr ur medel för
Kultursamverkansmodellen, 10.000 kr som
kulturarrangemangsstöd och 10.000 kr som
fritidsarrangemangsstöd.
beslutet gäller endast under förutsättning att ansökan beviljas
sökta medel från Kulturrådet.

Bakgrund

Konstmuseet vid Gotlands museum har hos Kulturrådet ansökt om s k
utvecklingsbidrag till rubr. projekt med 618.000 kr. Kulturrådet har dock haft
synpunkter på ansökan som man bett Gotlands museum specificera. Den
reviderade ansökan bifogas denna tjänsteskrivelse i form av ett
arbetsdokument. Kulturrådet har dessutom ansett att den regionala
medfinansieringen, som ursprungligen uppgick till endast 20.000 kr, var för
liten. Dessa 20.000 kr har utlovats med 10.000 kr från kulturavdelningen och
10.000 kr från fritidsavdelningen. I detta utlåtande föreslås att Region Gotland
beviljar medfinansiering med ytterligare 80.000. Detta är möjligt enär en av
nämnden tidigare beslutad medfinansiering av projektet ”Kreativa platser”
(Dnr 2017/7, KFN 2016-10-28) inte har verkställts p g a av detta projekt blev
avslaget av Kulturrådet.

Besöksadress Visborgsallén 19
Postadress 621 81 Visby
Telefon 0498-26 90 00 vxl

E-post registrator-kfn@gotland.se
Webbplats www.gotland.se
Org nr 212000-0803

Kultur- och fritidsförvaltningen

Ärendenr KFN 2017/365

Björn Ahlsén

Projektet kan i korthet beskrivas som att ett antal konstnärer skapar och
placerar platsspecifika verk utmed den s k Kärleksstigen i Galgbergets
naturreservat norr om Visby ringmur och att etablerade konstnärer blir faddrar
till ett antal konstintresserade ungdomar vars verk också de ställs ut på platsen.
I nästa led tas en orienteringskarta fram i samarbete med den lokala
orienteringsklubben och på så vis skapas en konstorientering där såväl konstsom idrottsintresserade ungdomar (och vuxna) kan mötas och delta.
Bedömning

Förvaltningen ser mycket positivt på båda detta projekt. Det ligger helt i linje
med Kulturplanens fokusområde Kulturell delaktighet, där målbilden beskrivs
som att alla barn och unga på Gotland ska ha ”möjlighet att ta del av kulturupplevelser som ger dem en grund att stå på i sitt identitetsbyggande, sin
personlighetsutveckling och sina möjligheter att uttrycka sig konstnärligt och
kreativt. Alla barn och unga uppmuntras genom kulturupplevelserna till att
utveckla en naturlig nyfikenhet inför konstnärliga uttryck…” Detta kopplar i
sin tur väl mot de nationella kulturpolitiska målen att främja allas möjlighet att
delta i kulturlivet.
Citerat ur projektbeskrivningen:
” Inom projektet vill vi utveckla metoden att låta två olika verksamheter
korsbefruktas, undersöka hur synergieffekterna berikar verksamheterna, och
diskutera med hjälp av resultaten behovet av att utveckla den regionala
konstpedagogiken. I projektet möter konsten orienteringssporten som
tillsammans skapar ett publikt evenemang: en utställning med konst av samtida
konstnärer som gömmer sig bakom grönskan, en utställning som vill bli
hittad!”
Projektet främjar dessutom Kulturplanens fokusområde Kulturskapandets
villkor genom att projektet lägger fokus på konstnärernas arbetsvillkor och att
arvodering sker enligt det s k MU-avtalet och KROs arvodessystem.
Projektet omfattar både kultur- och fritidsverksamhet, konst och idrott. Det
riktar sig till ungdomar och har till syfte att bredda delaktigheten och öppna för
nya målgrupper och det främjar såväl folkhälsa som konstnärlig förnyelse.
Region Gotlands relativt omfattande medfinansiering visar att detta
är strategiskt viktigt projekt, att det bidrar till det regionala utvecklingsarbetet
och utvecklar samtidskonsten på Gotland.
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Kultur- och fritidsförvaltningen

Ärendenr KFN 2017/365

Björn Ahlsén

Övriga upplysningar, se bifogade projektbeskrivning/ansökningshandlingar.

Kulturavdelningen

Åsa Ingmansson
T f förvaltningsdirektör

Björn Ahlsén
kulturchef
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Arbetspapper
BAKOM GRÖNSKAN Konstorientering längs Kärleksstigen
Kulturrådets utvecklingsbidrag, regional kulturverksamhet
Beskriv vad ni avser göra inom ramen för ansökan
Inom projektet vill vi utveckla metoden att låta två olika verksamheter korsbefruktas,
undersöka hur synergieffekterna berikar verksamheterna, och diskutera med hjälp av
resultaten behovet av att utveckla den regionala konstpedagogiken.
I projektet möter konsten orienteringssporten som tillsammans skapar ett publikt
evenemang: en utställning med konst av samtida konstnärer som gömmer sig bakom
grönskan, en utställning som vill bli hittad! Platsen är Galgbergets naturreservat strax norr
om Visby som i och med detta blir mera tillgänglig. Konstnärerna är faddrar till
konstintresserade ungdomar som genom mötena får insyn i yrket som konstnär. Även
ungdomarnas konst ställs ut.
Korsbefruktningen mellan konst och orientering följs av Campus Gotland/Uppsala
Universitet, Konstfrämjandet och Sveriges Orienteringsförbund. En gedigen utvärdering
kommer att ge oss ett underlag för den framtida regionala kulturutvecklingen och möjliggör
även i andra regioner att bredda delaktigheten i kulturlivet.

Beskriv varför ni vill genomföra projektet (1000 tecken)
Bakom Grönskan är ett strategiskt projekt som syftar till att stärka konstområdet på Gotland
samt att undersöka korsbefruktningsmetoden som skapas i mötet mellan konst och
orientering. Vi vill
 bredda delaktigheten i kulturlivet och öppna för nya målgrupper.
 ge en positiv injektion till konstnärskåren (både gotlandsbaserade och nationella
konstnärer) med ett projekt som arvoderas enligt MU.
 främja återväxten av en ny konstnärsgeneration som behövs för att Gotland kan
bibehålla sin position som konst-ö.
 få ett underlag som styrker oss i diskussionen för att finansiera en konstpedagog.
 utveckla korsbefruktningsmetoden och förmedla erfarenheterna även till andra
regioner.
Resultatet blir nya sporten konstorientering - kulturmotion med skattjaktkänsla! Konstlivet
på Gotland stärks och bidrar även till en interregional utveckling - inte minst med hjälp av
våra nationella partner och forskningen.

Beskriv projektets koppling till den regionala kulturplanen.
Region Gotlands Kulturplan har tre fokusområden, som går hand i hand med projektet:
Kulturell delaktighet, Villkor för kulturskapande och Kulturdriven tillväxt & innovation.
Bakom Grönskan vänder sig både till ungdomar och en bred allmänhet med särskilt fokus på
konstnärernas arbetsvillkor - vi kommer att arvodera enligt MU-avtalet och KROs

arvodessystem. Projektet stödjer konsten på ett strategiskt plan - ersätta rätt, skapa
intresse och förbereda för framtidens konstnärsgeneration.
I delen Bild- och formkonst i Region Gotlands Kulturplan står bl a att en satsning på
konstpedagogiska aktiviteter skulle möjliggöra en ökad prioritering av barns och ungas
möjligheter att skapa och uppleva konst. Två av strategierna är enligt kulturplanen att
tillfälliga konstprojekt i det offentliga rummet ska främjas samt att förutsättningar som
underlättar för konstnärer att arbeta på Gotland bör stärkas. Projektet Bakom Grönskan kan
bli ett tydligt bidrag till att uppnå dessa mål.

Beskriv huvudsaklig målgrupp för projektet.
I den delen av projektet som skapar utställningen riktar vi oss mot professionella konstnärer
som skapar konsten och även blir faddrar till målgruppen konstintresserade ungdomar, som
också skapar konsten. Konstnärerna som juryn väljer har en viss bredd, gärna förankring i
samtidskonsten, är kvalitetsmedvetna och har pedagogisk förmåga.
Ungdomarna som deltar i projektet är i åldrarna ca 14-19 år, har intresse för konst och eget
skapande och vill testa hur yrkeslivet som konstnär kan se ut. Kontakten med ungdomarna
får vi främst genom skolan, deltagandet sker dock utanför skoltid.
Utställningsbesökarna, som utgör en sekundär målgrupp, är del av en kulturintresserad
allmänhet som tycker om att vara ute i naturen eller att kombinera utevistelsen med en
aktivitet. Vi vill även fånga den publik som inte har konst som sitt första intresse men som
tycker att kombination mellan kultur och idrott är spännande. Den målgruppen hittar vi
bland alla åldrar och med olika bakgrund.

Ange nationella och internationella samarbetspartners samt beskriv samarbetet.
Projektgruppen består av
 Konstkonsulenten på Gotland/Gotlands Museum: projektledning och guidningar
 Verksamhetsledaren för Gotlands Konstmuseum/Gotlands Museum: överblick över
konstnärliga frågor
 Visborgs OK, Gotland: orienteringskarta och guidningar
 En företrädare för yrkesverksamma konstnärer: ser till att konstnärernas arbetsvillkor
och ersättningar respekteras.
Juryn som väljer ut tio konstnärer av inkomna intresseanmälningar består av:
 Verksamhetsledare Gotlands Konstmuseum
 Verksamhetsledare Baltic Art Center
 Verksamhetsledare Körsbärsgårdens konsthall
Andra samarbetspartner:
 Uppsala Universitet/Campus Gotland: följer projektet som ev blir forskningsprojekt
 Konstfrämjandet: frågor kring att främja konst på interregional nivå
 Sveriges Orienteringsförbund: frågor kring att främja orientering på interregional nivå
 Gotlands kommun: frågor kring naturreservatet

Finansiärer förutom Gotlands Museum:
 Gotlands kommun/Region Gotland


letar

Beskriv, om det inte framgår ovan, hur ni i projektet ska integrera ett jämställdhets,
mångfalds och interkulturellt perspektiv samt arbeta med att öka tillgängligheten för
personer med funktionsnedsättning.
Deltagande konstnärer och ungdomar kommer att ha en jämn könsfördelning och vi beaktar
mångfaldsperspektivet. Marknadsföring av projektet kommer även att ske på boenden för
ensamkommande ungdomar för att främja ett interkulturellt perspektiv. Att verka för
mångfald är en integrerad del i Gotlands Museums verksamhet.
Konstverken kommer eventuellt att vara placerade även vid mindre tillgängliga områden
längs Kärleksstigen, något som är intressant ur orienteringens synvinkel. Detta kan dock göra
det svårt för personer med funktionsvariation att ta sig fram. Vi kommer därför med jämna
mellanrum bjuda in till guidningar för personer med funktionsvariation. Att arbeta aktivt
med tillgänglighet är en viktig del i projektet.

Beskriv hur ni planerar integrera projektet i den löpande verksamheten.
Genom Bakom Grönskan utvecklar vi metoden att korsbefrukta konsten med ett annat
område. Erfarenheterna av projektet kommer vi att använda för framtida satsningar där vi
försöker att vidga kultursfären och kombinera den med till synes helt andra områden. Vi
kommer vara mer tränade att rikta oss till nya målgrupper och lär oss att möta personer
med funktionsvariationer på ett professionellt sätt. Vi kommer genom vår satsning med
orienteringssporten att utveckla fler kartor som leder till den offentliga konsten på ön. Vi
kommer även att försöker integrera kombinationen av motion och kultur i vårt framtida
utbud. På vilket sätt detta kan ske utvecklar vi efter Bakom grönskan när vi har utvärderat
projektet.
På lång sikt bidrar vi till en förbättring av konstnärskårens arbetsvillkor, med ersättningar där
MU-avtalet är en självklar del av den löpande verksamheten. Projektets plan att integrera en
konstpedagog i verksamheten kommer, om det lyckas, att bli en resurs för hela Gotland.

Andel unga 0-18 år
50 % primär målgrupp
ca 30 % sekundär målgrupp

Kostnader:
Lön: 180 000 kr
Projektledning: 9 månader på 50%, bruttolön heltid är 30 000 kr
Personer med f-skattsedel: 328 000 kr

MU: M =8 tim per konstnärx10 konstnärer, 750 kr/timme = 60 000 kr, moms 25 % = 15 000
kr
U= 10 konstnärer, 16 veckor, medelstort museum, enligt MU-avtal = 123 750 kr, moms 6% =
7 425 kr
Pedadogik= 10 timx10 konstnärer x 750 kr = 75 000 kr, moms 25% = 18 750 kr
Konstnärsledda guidningar: 10 x 2 tim, 750 kr/timme = 15000 kr, moms 25% = 3 750 kr
Arvode projektgruppens frilansande medlemmar: 2 pers, sammanlagt 10 tim, 750 kr/tim = 7
500 kr, moms 25 % = 1 875 kr
Pensioner/ 12 000
Lokaler/ 0
Marknadsföring: 20 000 kr
Annonser i konsttidskrifter, infoblad, infotavlor, postlådor för OL-kartorna, info Destination
Gotland

Administration: 89 000 kr
9 månader, 33% av bruttolönen för projektledaren:
Övrigt: 290 000 kr
Material: 20 verk x 10 000 kr = 200 000 kr
Reserv uppställning/nedtagning av verken: 50 000 kr
Resor: 5000 kr
OL-kartan/bildrättigheter till annan klubb: 20 000 kr
Kringkostnader vernissage: 5000 kr
Toalettvagn, hyra&tömning: 10 000 kr
Summa: 919 000 kr

Finansiering:
Söker bidrag från kulturrådet: 618 000 kr
(Övrigt bidrag från kulturrådet): Bidrag från landsting/region: Gotlands Museum får stöd från Region Gotland genom
Kultursamverkansmodellen.
Bidrag från Gotlands kommun: 20 000 kr (sökt bidrag)
Sponsring: Arbetet med sponsring har inte påbörjat än. Eventuell sponsring kommer att
finansiera satsningar för deltagande ungdomar som inte är del av denna budget.
Egen insats: 281 000 kr
Sällskapet DBW:
Konstfrämjandet:
Summa: 919 000

Övriga upplysningar (100 tecken)

Regionstyrelseförvaltningen

Ärende RS 2017/744
22 augusti 2017

Insatser barn och unga
I budgetberedningen uppdrogs åt regionstyrelsen tillsammans med berörda
nämnder i BarnSam att se över behov av och möjligheter för ytterligare insatser
för barn, unga och deras familjer.
Analys psykisk hälsa 2016

I den analys av gotlänningarnas psykiska hälsa som genomfördes 2016
framkom att fler personer än förväntat i åldrarna 0–60 år på Gotland har
registrerade psykiatriska diagnoser och neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar. Vidare visade det sig att i denna åldersgrupp har fler
personer än rikssnittet vårdats för bruk av psykoaktiva substanser.
I analysen beskrivs att socialtjänsten på Gotland noterar ett ökat antal
anmälningar med orsaken missbruk/psykisk sjukdom hos förälder och/eller
hos barnen och att insatserna familjebehandling och stöd av familjepedagog
ökar liksom insatser i familjer i komplexa livssituationer över längre tid. Det är
också fler unga på Gotland än i riket som är placerade i familjehem eller på
institution.
Bland unga är det vanligare än i riket att leva med vuxen som har psykisk
funktionsnedsättning. Fler unga på Gotland än i riket har även sjuk- eller
aktivitetsersättning och insatser enligt LSS.
Handlingsplan psykisk hälsa

I den handlingsplan som togs fram efter analysen finns tre områden som
handlar om att inom en femårsperiod (från 2016) utveckla integrerade
verksamheter för barn, unga och familjer med psykisk ohälsa och komplexa
svårigheter. De tre områdena är första linjens insatser, stöd till unga vuxna och
familjestöd.
Första linjens insatser

Vad gäller första linjens insatser har samarbete mellan PrimBUP (HSF) och
Familjestödsenheten (SOF) inletts, där företrädare för verksamheterna
tillsammans med verksamhetsledare för BarnSam kommer att delta i en
nationell konferens om första linjen i oktober och i anslutning till konferensen
träffas och upprätta en plan för hur samarbetet kan intensifieras i praktiken.
Stöd unga vuxna

I handlingsplanen formuleras ambitionen att inom en femårsperiod ha en
integrerad verksamhet mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten med
fokus på psykisk ohälsa hos unga vuxna. Något egentligt arbete för att
konkretisera ambitionen pågår inte. Däremot pågår samarbete avseende aktuell
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målgrupp mellan de enheter inom hälso- och sjukvården som möter unga
vuxna och i det arbetet har också barn- och elevhälsan deltagit. Samarbetet har
hittills främst rört möjligheter till gemensam kompetensutveckling och i
december förra året genomfördes en heldagsutbildning på temat neuropsykiatri
där medarbetare från alla förvaltningar som ingår i BarnSam bjöds in.
Utbildningen intresserade många och Ljusgården fylldes till sista plats.
Familjestöd

I handlingsplanen står det att metoder för långsiktigt arbete i familjer i
komplexa livssituationer ska utvecklas i samverkan med för- och grundskola
och hälso- och sjukvård.
I samverkan mellan Familjestödsenheten och grundskolan kommer under
hösten 2017 ett pilotprojekt för familjeorienterat skolstöd (FOSS) startas upp.
Projektet syftar till att fånga upp barn och unga, och deras föräldrar, i ett
tidigare skede och därmed förebygga utvecklingen av komplex problematik.
Att utveckla samverkan mellan Familjestödsenheten och hälso- och sjukvården
kvarstår.
Fördjupad analys barn och unga 2017

Som en del i Överenskommelsen för psykisk hälsa 2017 ska en fördjupad
analys avseende den psykiska hälsan och måendet hos barn och unga göras.
Analysen ska genomföras av verksamhetsledare tillsammans med
Barnnätverket i oktober 2017 och grunda sig på indikatorer som SKL har tagit
fram, indikatorer där Gotland har möjlighet att jämföra sig med övriga riket.
Även om analysen av indikatorerna inte är genomförd kan det konstateras att
några siffror sticker ut. Bland annat är det på Gotland drygt 10 procent av barn
i åldrarna 0 till och med 17 år som har haft kontakt med BUP, i riket är
närmare 6 procent som har haft kontakt. Siffran stämmer överens med barnoch ungdomspsykiatrins egen uppfattning, att söktrycket är högt. Under
perioden januari till och med juli 2017 mötte BUP närmare 18 procent fler
individer än under samma period 2015.
Vad gäller kontakt med första linjen för barn och ungdomar upp till 18 år är
det ingen större skillnad mellan Gotland och riket i övrigt (omkring 2 procent
har haft kontakt med första linjen). Däremot visar statistiken på att det inom
primärvården på Gotland görs jämförelsevis betydligt färre psykosociala besök
(besök hos kurator, psykolog eller KBT-utbildad samtalsterapeut) av gruppen
unga vuxna (18–24 år).
Vidare pekar siffrorna på att det är fler barn och unga på Gotland som
självskadar, medicinerar med psykofarmaka, är föremål för tvångsvård
och/eller lever med en psykisk funktionsnedsättning. Det finns alltså anledning
att fortsatt rikta fokus på gruppen barn och unga med psykisk ohälsa. Att
vidareutveckla första linjens verksamheter och specialistpsykiatrin ses som
angeläget, så att fler barn och unga kan få tidiga insatser i form av
psykopedagogiska och sociala insatser.
En indikator undersöker andelen barn och unga (13–20 år) som via
ansökningar eller orosanmälningar har aktualiserats inom socialtjänsten. På
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Gotland har 8 procent av barnen och ungdomarna aktualiserats, jämfört med
drygt 4 procent i riket.
Verksamheternas erfarenheter

Samtal har förts med företrädare för barnpsykiatrin, barn- och elevhälsan, föroch grundskolan och socialtjänstens familjestöd. De har fått frågan om det är
några arbetssätt eller modeller som saknas på Gotland. Företrädarna tycker att
det överlag bedrivs bra verksamhet men att bristen på kompetent personal
(rekryteringssvårigheter) leder till problem. De lyfter alla fram bemanning som
den kanske största utmaningen, men också viktigaste förutsättningen. Ingen av
företrädarna kan se att någon särskild metod saknas, men samarbetet mellan
olika verksamheter/förvaltningar kan bli ännu bättre och integrerade
mottagningar ses i vissa fall som en möjlig utveckling.
Ett förslag på integrerad verksamhet som inte finns med i handlingsplanen
men som några av verksamhetsföreträdarna lyfter fram är en så kallad
familjecentral. En familjecentral kan organiseras på olika vis men vanligt är att
familjecentralen innefattar mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och
socialtjänst. Familjecentralen ska bedriva en verksamhet riktad till föräldrar och
barn som är hälsofrämjande, generell, tidigt förebyggande och stödjande. Om
familjecentral är en lämplig modell för Gotland behöver diskuteras vidare.
Exempel från övriga landet

I Uppsala finns ett team som kallas Katamaran, ett team liknande
Socialpsykiatriska teamet men för att få ta del av Katamarans insatser ska
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning föreligga. Med tanke på att relativt
många barn och unga på Gotland har någon neuropsykiatrisk diagnos är
arbetssättet intressant. Den uppföljning som hittills har gjorts av Katamaran
visar att familjerna är nöjda och att det under pågående insats sker
förbättringar men att behandlingseffekterna inte är bestående utan avtar när
kontakten med teamet avslutas.
Förslag

Att växa upp med föräldrar med psykisk sjukdom, funktionsnedsättning
och/eller missbruk medför en ökad risk för att barnet också ska utveckla
psykisk ohälsa. Därtill finns en hereditet som gör att föräldrar med egna
svårigheter eventuellt har att hantera ett svårare föräldraskap till barn med egna
svårigheter. Beaktat den högre förekomsten av psykiatriska diagnoser och
missbruk bland vuxna på Gotland finns anledning att satsa särskilt på
föräldrastöd och föräldrautbildning, som ett sätt att förebygga ohälsa hos barn
och unga. Socialtjänstens familjestödsenhet har ett väl upparbetat program och
för närvarande håller mödra- och barnhälsovården på att ta fram en ny
föräldrautbildning.
Att leva med missbruk, psykisk sjukdom och/eller social utsatthet utgör
riskfaktorer för våld varför det kan vara angeläget att förbättra upptäckten av
och insatserna till våldsutsatta barn. Här pågår ett projekt, i samarbete med
Allmänna Barnhuset. Inom ramen för projektet har intervjuer med företrädare
för regionens verksamheter som riktar sig till barn och unga genomförts.
Intervjuerna har sammanställts och presenterats för en styrgrupp bestående av
verksamhetsledare för BarnSam, enhetschef för BUP och enhetschef för Barn-
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och familjeenheten. Verksamhetsledare för BarnSam tillsammans med
projektledare från Allmänna Barnhuset kommer under hösten att presentera
förslag till åtgärder/förbättringar för Barnnätverket och BarnSam.
För att tidigt fånga upp, och efter upptäckt kunna ge adekvata insatser, psykisk
ohälsa och barn och unga i riskgrupper behöver första linjen och BUP
vidareutvecklas. De senaste åren har söktrycket till BUP ökat anmärkningsvärt,
för att kunna möta behoven är fortsatta satsningar nödvändiga.
Uppföljning av Socialpsykiatriska teamet visar på goda resultat. Företrädare för
teamet tror att det skulle vara möjligt att bredda målgruppen, och även
inkludera yngre barn/ungdomar. En sådan förändring kräver
kompetensutveckling och förmodligen också ytterligare resurser.
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Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 6 september 2017

Ärende 8
Kultur- och fritidsnämnden

Återrapportering av beslut fattade med delegation till kultur- och
fritidsnämnden 2017-09-19
Delegationsärenden
B.3 Beslut om verksamhetsbidrag/investeringsbidrag motsvarande högst 50 000 kr
Sökande
/Ärendenummer
Kulturavdelningen
Gotlands
Spelmansföbund och
Gotländska
Folkdansringen
KFN 2017/148
Visby Internationella
Tonsättarcentrum
KFN 2017/35

Verksamhet/
Investering

Sökt

Beslut

Beslutsfattare

Datum

Uppföra ”Flors’n
dagen” på
Riksspelmansstämman

30 000 kr

15 000 kr

Björn Ahlsén

2017-07-11

Ett femte
studiorum (extra
investeringsstöd)

260 000 kr

Avslås

Björn Ahlsén

2017-07-13

Utbetalningslistor, löpnummer 681- 693 (2017-03-17 - 2017-08-30)

B.4 Beslut om stöd till kultur/fritidsarrangemang motsvarande högst 50 000 kr
Sökande
/Ärendenummer
Kulturavdelningen
Fårö
Hembygdsförening
KFN 2016/69
Ana Imraa Dance &
Culture Center
KFN 2017/161
Kulturföreningen
Balans i fokus
KFN 2017/174
Vamlingbo
Kammarmusikfestival
stödförening
KFN 2017/159
Gotlands distrikt
IOGT-NTO Junis
KFN 2017/155
Popkollo Gotland
KFN 2017/149

Arrangemang/
aktivitet

Sökt

Beslut

Beslutsfattare

Datum

Att färdigställa en
utställning om
migration
Dansföreställning

5 000 kr

Avslås

Björn Ahlsén

2017-07-14

5 500 kr

5 500 kr

Björn Ahlsén

2017-07-14

Ljud- och
balanskonst läger

20 000 kr

20 000 kr

Björn Ahlsén

2017-07-14

Årets
Festivaldagar

10 000 kr

10 000 kr

Björn Ahlsén

2017-07-14

Teaterkollo för
barn 8-12 år

10 000 kr

10 000 kr

Björn Ahlsén

2017-07-14

Popkollo

50 000 kr

20 000 kr

Björn Ahlsén

2017-07-14
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Kräklingbo manskör
KFN 2017/126
Clara Paulina Strauch
KFN 2017/130
Kanela Kultur
KFN 2017/163
Föreningen Kalliope
KFN 2017/145
Fårö
Hembygdsförening
KFN 2017/120
Sanda
Hembygdsförening
KFN 2017/152
Gotland Art Week
KFN 2017/170
Fritidsavdelningen
Visby BoIS
KFN 2017/132
Wisby Simsällskap
KFN 2017/167
Visby Valkyries
KFN 2017/133
Visby
Badmintonklubb
KFN 2017/131

Workshop med
avslutande
konsert
Teater-workshops
på asylboenden
Utställning i Hellvi

20 000 kr

20 000 kr

Björn Ahlsén

2017-07-14

15 000 kr

Avslås

Björn Ahlsén

2017-07-14

15 000 kr

Avslås

Björn Ahlsén

2017-07-13

Fyra konserter

20 000 kr

Avslås

Björn Ahlsén

2017-07-13

Utställningen
”Fårö – en
tidsresa”
Gullinveckan 20års jubileum

20 000 kr

20 000 kr

Björn Ahlsén

2017-07-13

10 000 kr

10 000 kr

Björn Ahlsén

2017-06-01

Young Art

20 000 kr

20 000 kr

Björn Ahlsén

2017-08-29

Sambafotbollsskola
Scandic Swim

Hyresbef
rielse
10 000 kr

Marie
Flemström
Marie
Flemström

2017-06-20

Rauken 17
Rollerderbyläger
Gotlandsspelen
2017

12 000 kr

Beviljas upp till
7000 kr
Beviljas
hyresbefrielse
upp till 5 700 kr
12 000 kr

Marie
Flemström
Marie
Flemström

2017-05-03

Hyresbef
rielse

Beviljas
hyresbefrielse
upp till 5 000 kr

2017-06-20

2017-05-03

B.5 Beslut om godkännande/avslag till ansökningar om registrering av ideell förening
Sökande/ Ärendenummer

Beslut

Beslutsfattare

Datum

Dörröppnarna Klintehamn
KFN 2017/317
Föreningen Ghost Squad
KFN 2017/183
Feministiskt Initiativ Gotland
KFN 2017/356

Godkänns

2017-06-01

Godkänns

Marie
Flemström
Åsa Ingmansson

Godkänns

Pär gustavsson

2017-09-06

2017-08-23

B.6 Beslut om fördelning av stöd ”Pengar i påse”
Sökande
/Ärendenummer

Arrangemang/
aktivitet

Sökt

Beslut

Beslutsfattare

Datum

Chioma Otonna
KFN 2017/251

Musikklubb
”For us by us”

10 000 kr

Beviljas

Björn Ahlsén

2017-08-10

Genomförande av samverkansgrupp enligt regionens samverkansavtal
Ärende
Beslutsfattare

Datum

Samverkansgrupp, protokoll

2017-03-06

Samverkansgrupp, protokoll
Samverkansgrupp, protokoll

Personaladministrativa ärenden, löpnummer 75-110

Marie
Flemström
Maria Modig
Åsa Ingmanson

2017-05-22
2017-08-28

