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Kallelse/underrättelse

Kultur- och fritidsnämnden
Kallelse till sammanträde:
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Almedalsbiblioteket, plan 4, sal E 41, Cramérgatan 5
Visby (Ingång Campus Gotland)
Frånvaro anmäls till Fredrik Johansson, 20 49 17 eller e-post: fredrik.johansson@gotland.se
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Bilaga
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Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Björn Ahlsén

Datum 6 oktober 2017

Ärende 3

Kultur- och fritidsnämnden

Val av kulturpristagare 2017
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår Kultur- och fritidsnämnden att utse
2017 års mottagare av Region Gotlands kulturpris.
Bakgrund

Region Gotland har sedan 1962 årligen utdelat ett kulturpris. Priset utdelas ”till
person/-er och/eller förening som för Gotland utfört bestående kulturgärning
i detta begrepps vidaste bemärkelse. Föreslagen kandidat behöver dock ej vara
bosatt eller verksam på Gotland.”
Kulturpristagare utses av kultur- och fritidsnämnden i Region Gotland på
förslag från allmänheten eller efter nämndens egna förslag. Priset utdelas i
samband med regionfullmäktiges decembersammanträde.
Kulturpriset består av en prissumma om 25.000 kr samt ett diplom.
Beskrivning

Årets kulturpristagare
Förvaltningen har genom annonsering i lokal media och på regionens webb
och efter spridning i lokala nätverk utlyst 2017 års kulturpris. Medborgare och
föreningar har erbjudits inkomma med motiverade nomineringar.
Förvaltningen har detta åt tagit emot 37 nomineringar. Dessa har presenterats
för den av nämnden särskilt utsedda kulturpriskommittén, som efter sammanträde 2017-10-02 har enats om ett namn, vilket nämndens ordförande kommer
att presentera på Kultur- och fritidsnämndens sammanträde.
Kultur- och fritidsförvaltningen

Åsa Ingmansson
t.f. förvaltningsdirektör

Björn Ahlsén
avdelningschef

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

Kulturpristagare från 1962 och
framåt
2016
2015

Roland Olsson, Visby
Marita Jonsson, Sundre

1985

Gösta och Ingrid Johansson, Havdhem

1984

Redaktör Violet Bergdahl

2014
2013

Calle Brobäck, Fårösund
Thomas "Kuten" Lindholm, Fårö

1983

Fil dr Herbert Gustavsson, Uppsala

1982

Herr Gusten Jakobsson, Eskelhem

2012

Conny Carlsson Sundman Stockholm

1981

Stenhuggare Henry Karlsson, Slite

2011

Eva Pettersson Väskinde

1980

Herr Gustaf Kotz, Bjers, Vall

2010

Lars Jonsson, Hamra

1979

Herr Herbert Olsson, Fårö

2009

Sofia Ahlin Schwanbom , Vallstena

1978

Herr Gunnar Olsson, Väskinde

2008

Svante Hedin och Anders R Johansson

1977

Herr Bengt Ekedahl, Visby

2007

Lärbro hembygdsförening

1976

Revymakare Allan Nilsson, När

2006

Smaklösa

1975

Museiföreståndare Anna Erlandsson, Bunge

2005

Bengt Hammarhjelm, Visby

1974

Folkskollärare Sture Engqvist, Stenkyrka

2004

Eva Sjöstrand, Visby

1973

Musikledare Ernst Pettersson, Visby

2003

Ainbusk, När

1972

2002

Harald Norrby, Klintehamn

Föreståndarinnan för Gotlands hemslöjd, fröken Ella
Skoglund, Visby

2001

Sven Wessman, Othem, (Gotlands Körförbund) 1971

Chefredaktör Pelle Sollerman, Visby

2000

Harriet Löwenhielm, Garde (Stavgard)

1970

Konstnär Staffan Rosvall, Klintehamn

1999

Anders Mattsson, Visby (Stångaspelen)

1969

1998

Lars Jakobsson, När och Bo Carlgren, Visby ("Las u
1968
Bosse")

Författare Margit Olofsson (pseud Anna-Kajsa
Hallgard), Hallbåter, Levide
Författare Arvid Ohlsson, Vallstena

1997

Evy Augustsson, Rute

1967

Konstnär Erik Olsson, Sanda

1996

Doktor Erik W Ohlsson, Fårö

1966

Riksspelman Svante Pettersson, Lärbro

1995

Ingeborg Lingegård, Visby

1965

Tonsättare Friedrich Mehler, Visby

1994

Erling Lindvall, musikskolan, Visby

1964

Skulptör Bertil Nyström, Slite

1993

Wiveka Schwartz, Visby

1963

Konstnär och författare David Ahlqvist, Bringsarve

1992

Anders Dahlgren, Visby

1962

Författare Gustaf Larsson, Norrlanda

1991

Yngve Friberg, Rute

1990

Waldemar Falck, Visby

1989

Towan Obrador, barnkultursekreterare och Christer
Hall, Bryggeriteatern

1988

Hjalmar Heidenberg, Visby

1987

Ulf Ronander, Visby, Gotlandståget

1986

Margit och Martin Lindström, Vibble

Handlingstyp Rapport

Kultur- och fritidsförvaltningen
Kulturavdelningen/Björn Ahlsén

Datum 2017-10-06
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Ärende 4

Rapport – stöd till studieförbunden 2017
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2016-12-13 att införa nya regler för
fördelning av bidrag till studieförbunden. Från och med 2017 har ett nytt statligt
bidragssystem till studieförbunden införts och Region Gotlands nya system
ansluter till detta.
Dessa nya bestämmelser är på riksplanet väl förankrade i studieförbunden i
dialog med Folkbildningsrådet. Inför införandet av samma system i fördelningen
av det primärkommunala stödet har förvaltningen samrått med Gotlands
Bildningsförbund och systemet är därmed väl förankrat också på lokalplanet.
Budgeterat belopp att fördela 2017 var 2.770.000 kr.
Fördelningsgrunderna är:
Verksamhetsbidrag studiecirklar
Verksamhetsbidrag annan verksamhet
Verksamhetsbidrag kulturprogram
Organisation- och tillgänglighetsbidrag
Totalbelopp

62%
5%
15%
10+8%

1.717.000
138.000
416.000
499.000
2.770.000

Varje förbund måste dock uppnå en viss miniminivå för att erhålla stöd. Det
enskilda förbundet kunna redovisa minst 2000 studietimmar och minst 100
unika besökare. Uppnår ett förbund inte båda dessa minimigränser erhåller
förbundet inget bidrag. För Gotlands del medförde denna gräns att två förbund
som tidigare erhållit ett litet men dock stöd, detta år blev utan bidrag. Nämligen
Medborgarskolan och Kulturens Bildningsverksamhet.
Efter samråd med Folkbildningsrådet och med Studieförbundens
samorganisation Stusam har förvaltningen beräknat bidragen enligt följande:
-Organisations- och tillgänglighetsbidraget har slagits samman till en pott och
dessa medel, summa 499.000 kr, har fördelats med lika belopp till de 7 förbund
som befanns bidragsberättigade.
-De tre verksamhetsbidragen har fördelats proportionellt efter den statistik som
SCB sammanställer och beräknats efter ett genomsnitt av de tre senaste årens
volymer.
Av bifogade beräkningsunderlag framgår hur bidragen fördelats 2017. Medlen är
utbetalade.
Björn Ahlsén
avdelningschef

Besöksadress Visborgsallén 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Plusgiro 18 97 50-3

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

E-post registrator-kfn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Beräkning av bidrag till Studieförbund 2017
Förbund

ABF

År

2016
2015
2014

Genomsnitt 2014-2016
Bidrag ABF
NBV

2016
2015
2014

Genomsnitt 2014-2016
Bidrag NBV
Studiefrämjandet

2016
2015
2014

Genomsnitt 2014-2016
Bidrag Sfr
Sensus

Genomsnitt 2014-2016
Bidrag Sensus

2016
2015
2014

Antal tim Antal tim Antal unika Antal unika
Antal
cirkel
annan delt cirkel delt annan k-program

OrgSUMMA Bidrag
bidrag BIDRAG 2017 2016

9186
9747
10802
9912
19,0%
163094

1690
1561
2102
1784
13,3%
9180

2156
2547
2760
2488
24,3%
208208

987
1106
1614
1236
9,5%
6544

966
930
1077
991
23,1%
96000

71286

554312

417150

6739
7370
4230
6113
11,7%
100588

0
4
115
40
0,3%
204

605
475
285
455
4,4%
38082

0
7
28
12
0,1%
62

138
97
98
111
2,6%
10753

71286

220974

266190

5783
5813
5290
5629
10,8%
92618

892
654
621
722
5,4%
3716

935
1147
957
1013
9,9%
84784

768
568
553
630
4,8%
3335

282
558
281
374
8,7%
36198

71286

291937

238350

5398
4463
3177
4346
8,3%
71512

4148
3934
5055
4379
32,7%
22529

1619
1233
1112
1321
12,9%
110591

2749
2794
3046
2863
22,0%
15162

697
662
638
666
15,5%
64484

71286

355565

277530

Anm

Bilda

2016
2015
2014

Genomsnitt 2014-2016
Bidrag Bilda
Folkuniversitetet

2016
2015
2014

Genomsnitt 2014-2016
Bidrag FU
SV Vuxenskolan

2016
2015
2014

Genomsnitt 2014-2016
Bidrag SV
SUMMA tim, delt, program

10862
9950
9819
10210
19,6%
168009

1400
704
709
938
7,0%
4824

1071
964
1093
1043
10,2%
87267

847
635
353
612
4,7%
3239

544
551
657
584
13,6%
56573

71286

391198

383290

4322
5029
4358
4570
8,8%
75193

195
157
411
254
1,9%
1308

714
693
551
653
6,4%
54626

91
80
100
90
0,7%
478

94
113
104
104
2,4%
10042

71286

212934

190280

13175
11624
9383
11394
21,8%
187486
52173

3947
5425
6511
5294
39,5%
27238
13412

3864
3454
2537
3285
32,0%
274942
10257

8347
7405
7008
7587
58,2%
40179
13029

1580
1499
1317
1465
34,1%
141950
4294

71286

743080

641160

Medborgarskolan

2016
2015
2014

518
240
?

475
296
?

110
51
?

267
209
?

22
20
?

Ej bidragsberättigad
0
16080

Kulturens

2016
2015
2014

268
237
225

0
8
64

54
53
34

0
7
15

35
25
30

Ej bidragsberättigad
0
59470

Beviljade projektstöd 2016
Summa att fördela
Kontrollräkning excel

380500
858500
858500

69000
69000

858500
858500

69000
69000

416000 499000
416000 499000

2770000
2770000

2870000

Belopp i grönt (avrundade) att mata in i mallen:
Statistiken enligt rekvisitioner och SCB samt beloppen nedan.
Fördelas enligt följande:
62% Verksamhet studiecirklar
*varav 50% stud-timmar cirklar
*varav 50% delt cirklar
5% Verksamhetsbidrag annan
*varav 50% stud.timmar annan
*varav 50% delt. Annan
15% Kulturprogram
18% Org/Tillg.
SUMMA budget enl KFN-beslut

1717000
858500
858500
138000
69000
69000
416000
499000 som 2017 fördelas på 7 bidragsberättigade förbund=per förb
2770000

71286

Ärendenr KFN 2017/125

Kultur- och fritidsförvaltningen
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Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Per Gjörloff

Datum 2017-10-24

Ärende 6

Kultur- och fritidsnämnden

Projektstöd Visby Skatehall
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta att bevilja Gotlands
Skateboardförening ett engångsbelopp på 175 000 kronor i form av ett
projektstöd.
Bakgrund

Gotlands Skateboardförening (GSF) skickade 2017-03-30 in en ansökan (bilagd
tjänsteskrivelsen) om ekonomiskt stöd för uppförandet av en skatehall i
samarbete med Guteskolan. Kontakter etablerades mellan kultur- och
fritidsförvaltningen, Gotlands Skateboardförening samt Guteskolan genom
VD Jerry Engström.
Skatehallen började byggas i månadsskiftet juni/juli 2017 med invigning den 2
september. Materialet har huvudsakligen anskaffats genom sponsorintäkter i
form av natura och själva byggnationen och projektering av ideella krafter i
föreningen under ledning av Daniel Heilborn, även styrelseledamot i
föreningen.
Föreningen har en egen Facebooksida som regelbundet uppdateras med
information om hallens öppettider och en plattform för föreningens
medlemmar att utbyta tips och idéer om hallens utveckling.
Föreningen har också upparbetat rutiner för LOK-stödsansökningar samt
etablerat processhjälp av SISU för att ytterligare stärka föreningens soliditet.
Föreningen håller regelbundna styrelsemöten och uppvisar god kunskap om
föreningsformalia. Kompetensen hos föreningens styrelse bedöms som god.
Ekonomi

Hallens yta omfattar 250kvm och hyrs ut av Guteskolan till en årshyra om
125,000kr/år (10,417kr/mån) inklusive moms. Detta motsvarar en
kvadratmeterhyra om 1000kr per månad enligt hyresavtal mellan Guteskolan
(hyresgäst) och Region Gotland (hyresvärd) som sedan delas lika mellan
Besöksadress Visborgsallén 19

E-post registrator-kfn@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon 0498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

Kultur- och fritidsförvaltningen

Ärendenr KFN 2017/125

Region Gotland

Guteskolan och Gotlands Skateboardförening under en övergångsperiod om 3
år. Därefter beräknas GSF kunna ta en större del av hyreskontraktet.
Guteskolan har som sin del i avtalet rätt att disponera lokalerna dagtid enligt
schema som görs upp tillsammans med GSF.
Om skateboardsporten

Skateboard är en sport på mycket stark tillväxt, inte minst genom att den
attraherar dels ur ett sportsligt perspektiv och dels ur ett livsstilsperspektiv.
Svenska Skateboardförbundet satsar mycket resurser på både
jämställdhetsprojekt och integration, något som kommer att verkställas även på
Gotland i olika föreningsdrivna projekt.
Bedömning

Vår bedömning är att Gotlands Skateboardförening har stora möjligheter att
både konsolidera sin verksamhet och att utveckla den i positiv riktning till gagn
för gotländska skateboardåkare. Med hallen möjliggörs också evenemang som
kan rikta sig både till de inhemska åkarna samt till fastlänningar vilket generar
gästnätter och intäkter till turistnäringen. Därför blir ett projektstöd aktuellt
som stärker upp verksamheten under dess första år. Skatehallen bedöms
därefter kunna vara självfinansierat.
Skateboard har under de senaste åren haft ett starkt uppsving tillsammans en
stark känsla av socialt engagemang på nationell nivå. Det finns anledning att
antaga att detta sociala engagemang inom jämställdhet och integrationsfrågor
också kommer att få effekt på det gotländska samhället.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Åsa Ingmansson
Förvaltningsdirektör

Bilagor: Treårsbudget, ansökan i original.

Pär Gustavsson
Fritidschef
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Gotlands Skateboardförening
2017-2020

Föreningen
• Styrelse
• Ledaransvarig hallen

Medlemmar
120

Gotlands Skateboardförening

100

80

60

40

20

0

Minirampen flyttas in 17-07-10

Vi börjar bygga 17-07-30

Invigning 17-09-02

Antal medlemmar

Senaste data 17-09-20

Gute Skatehall
• Öppet 7 dagar i veckan 4 timmar varje dag
• Antal besökare 14 per dag.

Ekonomi 2017
Intäkter

Utgifter

Kassa 20 Sep

40029

Materialkostnad

32515

Uppskattad kassa 250 kr/d*90 d

22500

Hyra

41667

Uppskattade nya medlemmar
5 vuxna+5 barn

7500

LOK-stöd

5640

Statligt bidrag

5346

Region Gotland

87500

Summa

168515

Kassa vid årets slut

94333

74182

Ekonomi 2018
Intäkter

Utgifter

Medlemskort vuxen 15st

30000

Hyra

125000

Medlemskort barn 15st

15000

Ombyggnad/renovering

30000

Kassa 100 SEK/dag

33500

LOK-stöd 47 SEK*335

15745

Statligt stöd 44.44*335

14924.5

Region Gotland

87500

Summa

196669

Summa

155000

Kassa vid årets början

94333

Kassa vid årets slut

146002

Ekonomi 2019
Intäkter

Utgifter

Medlemskort vuxen 20st

40000

Hyra

125000

Medlemskort barn 20st

20000

Ombyggnad/renovering

20000

Kassa 100 SEK/dag

33500

LOK-stöd 47 SEK*335

15745

Statligt stöd 44.44*335

14924.5

Summa

124169

Kassa vid årets början

136002

Kassa vid årets slut

115171

14500

Ekonomi 2020
Intäkter

Utgifter

Medlemskort vuxen 25st

50000

Hyra

125000

Medlemskort barn 25st

25000

Ombyggnad/renovering

20000

Kassa 100 SEK/dag

33500

LOK-stöd 47 SEK*335

15745

Statligt stöd 44.44*335

14924.5

Summa

139169

Kassa vid årets början

115171

Kassa vid årets slut

109340

14500

VISBY SKATEBOARDHALL
Ansökan om ekonomisk stöd till lokalhyra och material

En skatehall i Visby av nationell klass på Guteskolan är möjlig. Illustration Anders Hellman, aktiv medlem i GSF.

Ett projekt i sammarbete mellan:

-Gotlands Skateboardförening
-Guteskolan
-Region Gotland

VISBY SKATEBOARDHALL
Bakgrund
Gotlands skateboardförening, GSF, har länge sökt en inomhuslokal utan framgång.
Under våren 2017 har glädjande nog en möjlighet skapats tillsammans med Guteskolan i
den fd. verkstadslokalen på Broväg 8. Guteskolan hyr byggnaden av Region Gotland.
GSF får hyra hallen och bygga upp en permanent, året runt, skateboardyta med både
ramp- och streetmöjligheter. Detta är något som föreningen saknat under alla år, en lokal
som fungerar vintertid när den behövs som allra mest.
Föreningen ser stora möjligheter att växa i och med detta. En helt ny tillgänglighet och
kontinuerlighet skapas vilket väntas leda till många nya medlemmar och ökade antal arrangerade aktiviterer.
GSF ser i och med hallen en stor potential att få fler att åka skateboard oavsett åldrar,
kön, bakgrund eller etnicitet. Skateboard passar många som inte trivs i lagsporter eller
traditionella idrotter som fotboll och hockey. Skateboard kännetecknas av kreativitet och
individuell frihet samtidigt som aktiviteten är brobyggande och enande. Skateboardkulturen på Gotland välkomnar alla.

Medlemmar i Gotlands skateboardförening bygger miniramp inför idrottens dag under Almedalsveckan 2015.

VISBY SKATEBOARDHALL
Kostnader och budget
Hallens yta är ca 250 kvadratmeter med en månadshyra om 1000kr/kvm.
Ett hyresavtal tecknas mellan Guteskolan och GSF om fem år. Hyran delas 50/50 mellan
Guteskolan och GSF under en övergångsperiod av tre år. Därefter beräknas GSF kunna
ta en större del av hyran då föreningens intäkter bedöms öka till följd av fler medlemmar,
högre medlemsavgifter (Avgiften är idag väldigt låg eftersom det inte finns en lokal) samt
fler aktiviteter med ekonomiskt stöd.
Total kostnad som GSF söker stöd för av Region Gotland:
Lokalhyra år 1-3 = 125.000 kr/år, därefter omförhandlas hyresavtalet för år 4 och 5.
Ombyggnadskostnad 100.000kr (arbete och material) Engångskostnad, se nedan.

Nya väggar och utrymning

wc

Två nya väggar uppförs mellan
skatehallen och övriga skolsalar.
Detta medför att toaletter i korridoren nås från skatehallen utan
tillträde till annan skolverksamhet.
Befintlig halvglasad vägg mot
slöjdsal byggs igen.
Två nya utrymningsdörrar i de nya
väggarna.

Skatehall

Låssystem bytes eventuellt mot
kodlås, endast gångdörren i stora
porten mot Broväg.
Utrymningsdörr ny
Ny vägg (brandklass?)

VISBY SKATEBOARDHALL
GSF skapar mervärde
All inredning och ramper bekostas av GSF som även genomför byggnationen av själva
åkytan enligt skiss på första sidan i denna ansökan.
Rampen som redan finns i GSFs verksamhet har en materialkostnad på ca 50.000kr. Arbetskostnad för montering i hallen ca 25.000kr. Rampen står idag på annan plats och vid
återuppbyggnad i Guteskolans lokal kommer föreningen att montera ett nytt topplager ljus
björkplywood till ett värde av 20.000kr. Denna ljusa yta kommer att vara genomgående i
hela hallen och skapar en varm och välkomnande atmosfär.
Byggkostnad övrig åkyta, ramper och andra konstruktioner uppskattas till ca 200.000kr.
Föreningen kommer för denna kostnad att söka ekonomisk stöd hos Allmänna arvsfonden, Sveriges Skateboardförbund mfl. Även byggvaruleverantörer samt aktörer i Skateboardvärlden kommer att kontaktas som sponsorer av material och åkutrustning.
Visby Skateboardhall bedöms, när den är färdigställd, aktivera 100-200 ungdomar mellan
7-20 år. Därtill kommer även ett antal äldre åkare, som även kommer att agera coacher för
de yngre. En coach tar hand om och ser den som är ny och trevande. En coach ser även
den mer erfarne åkare och leder honom vidare i utvecklingen. I Visby Skatehall råder nolltollerans mot mobbing, våld samt förbud mot alkohol och droger. Skatehallen bidrar till god
fysisk och psykisk hälsa samt kommer att vara en viktig mötesplats för ungdomar med
olika bakgrund och kultur.

Carl St Clair Renard, Ordförande i GSF
Visby 2017 03 27

VISBY SKATEBOARDHALL

GSFs miniramp i Almedalen, idrottens dag 2015. I samarbete med Sveriges Skateboardförbund och SISU.

-Gotlands Skateboardförening arbetar för att ge
barn och ungdomar möjligheten att åka, utvecklas
och mötas även på vintern.

Kultur- och fritidsförvaltningen
Pär Gustavsson

Ärendenr KFN 2017/392
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Datum 2017-09-26
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Ärende 7

Avyttring av fordon på fritidsavdelningen
Förslag till beslut

-

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avyttra de tre maskinerna enligt
förvaltningens bedömning.

Bakgrund

Fritidsavdelningen har tre fordon som är trasiga eller inte längre används som bör
avyttras.
 Lastmaskin (baklastare) BM 218 TD Volvo, utan registreringsnummer, 1960
årsmodell Chassi nr. 36562.
 Lastbil Volvo N7, 1975 års modell, reg.nr. HUY 371.
 Dubbelhytt med flak, Ford Transit 120 CD, 1991 års modell, reg.nr. ACE
483.
Bedömning

Ett fordon, Ford Transit, är i så dålig skick att den ska skrotas. Lastmaskinen och
lastbilen har eventuellt ett värde för köpare som kan renovera och förvaltningen
säljer via Kvarndammen för att hitta köpare över hela Sverige. Förvaltningen följer
regionens verkställighetsanvisning för regler om försäljning av regionens lösa
egendom enligt RS 2013/303.

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

Åsa Ingmansson
t.f. förvaltningsdirektör

Pär Gustavsson
t.f. Avdelningschef, fritidsavdelningen

Besöksadress Visborgsallén 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Postgiro 18 97 50-3

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

Org. nr. 212000-0803

E-post registrator-kfn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Handlingstyp Rapport

Hanna Wärff Radhe

Datum 24 oktober 2017

Ärende 8c
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
 Projektets konstråd har 20170519 sammanträtt och beslutat att
nytillkomna 300tkr ur byggprojektet skall användas för inköp av ett
antal flyttbara verk. Konstkonsult Linnea Nordberg verkställer
inköpen enligt tidigare konstplan för Sävehuset.
 Öppen konstvisning utannonserades och genomfördes i Sävehuset
den 22 augusti under Gotland artweek.
 En polisanmälan om skadegörelse på utomhusverket Livets
träd/Sjunkande kub av Doris Sapuna Bengtsson gjordes 20170915.
Utredning i samband med åtgärd pågår.
b) Byggprojekt Korpen Psykiatrin
 Två avtalade uppdrag besiktigades och godkändes av projektets
konstråd 20170830. Det gällde dels Anna Sundströms fotografiska
serie ”Mellan skuggor och ljus” samt Shelley Sharr´s ekskulpturer
”Sigill” och ”Ax”.
 Konstarbetet avslutades med placering av några nyinköpta flyttbara
verk av Johann Ekström och Ivar Sveistins samt omhängningar ur
konstsamlingen.
 Invigning med öppet hus av byggprojektet skedde 20170918.
c) Projekt konsten i världsarvsstaden
 Förundersökning för åtgärdsplan med stöd av Länsstyrelsen pågår
enligt planering och syftar till inlämning av ny ansökan till
Länsstyrelsen för genomförande under hösten. Länsstyrelsen

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post registrator-kfn@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon 0498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

Kultur- och fritidsförvaltningen

Ärendenr KFN 2017/150

Region Gotland

förväntar sig dock en högre medfinansiering från
Regionen/Förvaltningen.
d) Ett av Regionens större konstverk ”Noaks ark” av Evert Lindfors
har på förslag fått tillstånd för placering i skyttevärn vid Almedalen, till
allmänhetens beskådan.
 Värnet är en spännande och överraskande plats för verket och en
möjlighet att tillgängliggöra både konstverket och värnet som
byggnadsminne. Platsen stämmer väl överens med konstnärens
intentioner. Evert Lindfors inspirerades i sitt arbete av minnen från
ungdomen då han i gryningen delade ut tidningar i Visby och tyckte
sig se djur lite här och var i staden. Den bibliska berättelsen om
Noaks Ark som kan sägas handla om att mänskligheten fick en
andra chans att bygga en hållbar civilisation. Med placering i värnet
kopplas biblisk betydelse ihop med militär historia där värn en gång
hade som funktion att skydda vårt samhälle mot fiender. En
intressant tematisk och kontextuell kombination som ger utrymme
för olika tolkningar av verket.
 Förvaltningen återkommer under hösten med förslag på åtgärder
för att platsen skall fungera som tillgänglig plats för konstverket.
e) En fråga om invigningsobjektet till Island games kan skänkas till
förvaltningen och förvaltas som konst för placering vid Arenahallen
har inkommit. Svar: Objektet är producerat av anställda vid GIGotlands idrottsförbund och är ej avsett som ett professionellt
konstverk. Invigningsobjektet kan därmed ej förvaltas eller registreras
som konst i Regionens konstsamling. Angående placering utanför
Arenahallen, hänvisas frågan att söka tillstånd hos Mark och
stadsmiljöenheten till fritidsavdelningen, gällande ansökan om
upplåtelse av allmän plats enligt ordningslagen.
f) Kulturutbytet med LWL- Landschaftsverband-Westfalen-Lippe gav,
under september månad, Gotland mötet med konstnären Anja Mothes.
Med stöd av konstkonsulenten hölls vernissage på Gotlands Museum
den 22 september vilket öppnade en presentation av gästens arbete.
Båda lokaltidningarna skrev om besöket.
 Förvaltningen har besökt Münster 20170610

g) Konsten på Gotland är temat för Gotlands Museums kommande
årsbok.
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Region Gotland

Övrig rapport
Vistelsestipendium-Frankrike
För att stödja och stimulera Gotlands kulturutövare och som ett led i
Kulturplanens fokusområde: Villkor för kulturskapare, avser förvaltningen, till
en kostnad om 12.500kr, dela ut ett vistelsestipendium till en stipendiat för att
under en månad ge stöd att arbeta och vistas i Grez-sur-Loing i Frankrike. Det
anrika Hotel Chevillon, där bl.a Carl Larsson och Strindberg m.fl. har arbetat
och vistats, förvaltas av Stiftelsen Grez-sur-Loing och fr.o.m. 2018 erbjuds
Region Gotland plats för boende och ateljé. Andra hyresgäster är idag bl.a.
Konstnärsakademin, Konstnärsklubben, Carl Larssons stipendiefond vid
Göteborgs universitet, Kungl. Vetenskaps- och vitterhetssamhället i Göteborg,
Sveriges författarförbund, Finska kulturfonden och Svenska Kulturfonden i
Finland m.fl.
Förvaltningen har varit i kontakt med samt håller en fortsatt dialog med fler
intresserade parter på Gotland. Parter som kan komma att utveckla stipendiet i
tid framöver. Förvaltningen anser att vistelsestipendiet utöver att stimulera till
nya möten mellan vetenskapliga och konstnärliga discipliner öppnar upp för
nya spännande kontaktytor, vilket kan komma att inspirera och bryta
isoleringen för många kulturutövande på ön.
Kultur- och fritidsförvaltningen

Björn Ahlsén
Avdelningschef /
Kultur och ungdom

Hanna Wärff Radhe
Konsthandläggare
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Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 24 oktober 2017

Ärende 9
Kultur- och fritidsnämnden

Återrapportering av beslut fattade med delegation till kultur- och
fritidsnämnden 2017-11-13

Delegationsärenden
B.3 Beslut om verksamhetsbidrag/investeringsbidrag motsvarande högst 50 000 kr
Sökande
/Ärendenummer

Verksamhet/
Investering

Sökt

Beslut

Beslutsfattare

Datum

Kulturavdelningen
Finska föreningen
Orion KFN 2017/394

Jubileum Finland
100 år

50 000 kr

25 000 kr

Åsa Ingmansson

2017-10-12

Investeringsbidrag

50 000

50 000

Åsa Ingmansson

2017-08-22

Kortfilm: Region X

-

10 000

Björn Ahlsén

2017-06-12

”A play with 7” –
en tvär-diciplinär
föreställning
Kalbjärga
filmfestival 2017
Fiktivt
personporträtt
Häxan Anna

-

10 000

Björn Ahlsén

2017-03-17

-

10 000

Björn Ahlsén

2017-06-12

-

7 000

Björn Ahlsén

2017-07-07

-

10 000

Björn Ahlsén

2017-07-05

Fritidsavdelningen
Wisby Ridklubb, KFN
2017/314
Film på Gotland
Momento Film, KFN
2017/171
Filmteam: FM, MB,
SS, KFN 2017/172
Matti Bye Musik AB,
KFN 2017/173
Manusförfattare
W.E., KFN 2017/377
Dokumentärfilmare
P.G., KFN 2017/378

Utbetalningslistor, löpnummer 694- 695 (2017-09-01 - 2017-09-28)
Utbetalningslista, löpnummer 694
Utbetalningslista, löpnummer 695

Åsa Ingmansson
Åsa Ingmansson

2017-09-12
2017-09-29

B.4 Beslut om stöd till kultur/fritidsarrangemang motsvarande högst 50 000 kr
Sökande
/Ärendenummer
Kulturavdelningen
Gotlands
Musikalkompani KFN
2017/129

Arrangemang/
aktivitet

Sökt

Beslut

Beslutsfattare

Datum

Legally Blonde

40 000 kr

30 000 kr

Björn Ahlsén

2017-06-15

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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Application for Art
Project J.G. KFN
2017-86
Projekt Petrus de
Dacia KFN 2017/165

Apostlahästar på
Gotland

-

10 000 kr

Björn Ahlsén

2017-06-16

Pjäsen
”Himmelslängtan
och Jordiska
begär”
”Jag behöver
krypa ur mitt
skinn ibland”
dansföreställning
”Det är i mötet
det sker”
dansföreställning
Män i Kör

45 000 kr

10 000 kr

Björn Ahlsén

2017-09-02

30 000 kr

15 000 kr

Björn Ahlsén

2017-10-10

50 000 kr

25 000 kr

Björn Ahlsén

2017-10-10

52 700 kr

20 000 kr

Björn Ahlsén

2017-10-10

Gotland Cup

Hyresbef
rielse

Pär Gustavsson

2017-06-22

Svenska
Mästerskapen i
Kendo

Hyresbefrielse för
logilokaler
för
deltagare

Hyresbefrielse
upp till 4 000 kr
Hyresbefrielse
upp till 10 000
kr.

Pär Gustavsson

2017-06-22

Östans Skuggor KFN
2017/362

WisCon 20017

Hyresbef
rielse

Pär Gustavsson

2017-09-21

Visby IF Gute HK KFN
2017/390

Klasshandboll
2017

Hyresbef
rielse

Hyresbefrielse
upp till 17 000
kr
Hyresbefrielse
upp till 6 000 kr

Pär Gustavsson

2017-10-12

S.S KFN 2017/342

Saperi Film
KFN 2017/185
Gotlands Körförbund
KFN 2017/386
Fritidsavdelningen
DK Bottenskraparna
KFN 2017/227
Kenseikan Visby
Kendoklubb KFN
2017/139

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

Beslut

Beslutsfattare

Datum

Svenska Downföreningen Gotland, KFN 2017/367

Godkännes

Pär Gustavsson

2017-09-13

B.7 Beslut om fördelning till tryckningsstöd
Hamra
bygdegårdsfören.
KFN 2017/154
B.T.B KFN
2017/372

T.N KFN 2017/373

A.L. KFN 2017/384

L.W KFN 2017/368

”Teo- igelkotten
som kom vilse”

10 000 kr

10 000 kr

Cecilia
Herdenstam

2017-10-10

”Gotlands
bygdebiografier –
ett modernt
kulturarv”
”Alla dessa
kommuner och
skolor”
”Bosarve i När – om
en gammal
släktgård och dess
kringhistoria
”Från min sida sett”

15 000 kr

10 000 kr

Cecilia
Herdenstam

2017-10-10

10 000 kr

10 000 kr

Cecilia
Herdenstam

2017-10-10

12 500 kr

7 000 kr

Cecilia
Herdenstam

2017-10-10

50 000 kr

Avslag

Cecilia
Herdenstam

2017-10-10

Personaladministrativa ärenden, löpnummer 111-123

Ärende 10
Information om
vissa handlingar

Samrådsgruppen för tillgänglighetsfrågor med
kultur- och fritidsnämnden
PROTOKOLL 2017-09-27

§ 1

Inledning av ordföranden

§ 2

Justering av protokollet

§ 3

Föregående protokoll 19 oktober 2016

§ 4

Information om besparingar

§ 5

Ny organisation för kultur- och fritidsfrågor

§ 6

Framtida organisering för tillgänglighetsfrågor avseende kultur- och
fritid

§ 7

Ev. Övriga ärenden
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Samrådsgrupp för tillgänglighetsfrågor med kultur- och
fritidsnämnden 2017-09-27

Protokoll

funktionsnedsättningar 2013-08-20
Plats och tid

Kultur- och fritidskontoret, Gunnfjaun plan 2, Visborgsallén 19,
Visby, den 27 september klockan 15:00 – 16:30
Närvarande:
Filip Reinhag (S), ordförande
Jan Svensson (V)
Roger Wärn (M)
Gösta Karlsson, SRF
Roland Sundelin, FUNKISAM
John-Erik Larsson, Hjärt- och lungsjuka
Monica Ekström Folebo, FUB (ersättare)
Per Pettersson, RSMH-kamratringen
Berit Broberg, RSMH-kamratringen (för mötet extra representant)
Inger Nilsson, RSMH-kamratringen (för mötet extra representant)
Närvarande från förvaltning:
Johanna Larson, sekreterare

Utsedd att justera

Underskrifter

Roland Sundelin

Paragrafer 9 - 16

Sekreterare………… ...............................................................

Johanna Larsson

Ordförande ..............................................................................

Filip Reinhag

Justerande ..............................................................................

Roland Sundelin

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Samrådsgrupp för tillgänglighetsfrågor med kultur- och
fritidsnämnden 2017-09-27

Protokoll

funktionsnedsättningar 2013-08-20
§1
Inledning av ordföranden
Ordföranden hälsar de närvarande i samrådsgruppen välkomna och förklarar
sammanträdet öppnat.
Övriga frågor som kommer hanteras under samrådsgruppens möte: Hissen på Hemse
bibliotek

§2
Justering av protokollet
Roland Sundelin väljs till justerare av protokollet jämte ordförande. Protokollet ut
skickas per e-post för kontroll.

§3
Föregående protokoll den 19 oktober 2016
Föregående protokoll från sammanträdet med samrådsgruppen för tillgänglighetsfrågor
läses upp. På sammanträdet den 16 oktober redogjorde ordföranden för det sparbeting
och dess effekter som ligger på kultur- och fritidssektorn på 15 miljoner kronor över tre
år. Ordföranden redogjorde också rapporten Uppföljning av nämndernas åtgärdsplaer för
personer med funktionsnedsättning som ledningskontoret tagit fram. Mötet pratade också om
att ett nytt bokningssystem är på väg att upphandlas för ökad service. Mötet pratade om
ledstängerna i Arenahallen som behöver förlängas. Mötet diskuterade också de nya
centrala riktlinjer för samråd som tagits fram.
Ordförande uppdaterar läget på några punkter på dagens möte:
Angående bokningssystemet så drar upphandlingen ut på tiden och att förvaltningen nu
uppgraderar befintligt bokningssystem. Nya bokningssystemet Interbook GO! Är ett
webbaserat system som är modernare och kommer att underlätta för föreningarna med
exempelvis att de själva kan hämta lösenord till sina inloggningar. Systemet är också
Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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skapat med tillgänglighets aspekt med kontraster etc. Om påminnelser på redan gjord
bokning kan åstadkommas här, vet ännu inte förvaltningen.
Ärendet med Arenahallens ledstänger som behöver förlängas, ligger på tekniska
förvaltningen. Kultur- och fritid har tappat den person som ansvarade för frågan och att
det inte ännu är löst.

§4
Information om besparingar
Ordföranden informerar om de besparingar som gjorts under det besparingsuppdrag
som kultur- och fritidsförvaltningen har. Nämndens ekonomigrupp har arbetat för att
göra besparingarna så effektiva som möjligt och med att medborgare ska märka och
känna av det så lite som möjligt. Tretton av femton miljoner är redan besparade och
kvarvarande två miljoner går med in i den nya organisationen.

§5
Ny organisation för kultur- och fritidsfrågor
Ordförande redogör kort över det första förslaget på omorganisation. Förslaget har
bearbetats vidare med fördjupningsområden där konsekvenser setts över. Det är en bred
grupp över förvaltningsgränserna som jobbat vidare och det har resulterat till ett
ytterligare förslag till ny organisation, som nu också är taget av kommunfullmäktige.
Kultur- och fritidsfrågorna kommer i huvudsak hamna organisatoriskt under
regionstyrelsen, förutom ungdomsavdelningen som kommer hamna under
utbildningsförvaltningen och gymnasie- och utbildningsnämnden.
I regionstyrelseförvaltningen kommer det bildas ny avdelningar, innehållandes kultur,
fritid och bibliotek. Där kommer det finnas avdelningschef med helhetsansvar och det
kommer finnas en strateg för kultur respektive fritid. Det är många anläggningar som är
gamla och det behövs tas fram strategier inför framtida bruk. Under avdelningarna
kommer det enheter. Enhet för bad och anläggningar, enhet för almedalsbiblioteket,
enhet för folkbiblioteken, en utvecklingsenhet med kulturkonsulenter, kulturutvecklare,
biblioteksutvecklare mm.
Nya organisationen är i bruk från och med första januari 2018, och det är bra med inspel
från föreningarna om hur det fungerar framöver.
Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§6
Framtida organisering för tillgänglighetsfrågor avseende kultur- och
fritid
Hur samråden kommer se ut i framtiden är inte ännu klart. Det kan bli möten i utskott
eller beredningsgrupp eller på något annat sätt. Klart är att samråd kommer att ske med
den ordförande i just den organisationen som har ärenden i tillgänglighetsfrågor i kulturoch fritidsområdet. Ordföranden kallar till samråd för tillgänglighetsfrågor under våren
2018 igen.

§7
Ev. Övriga ärenden
Hissen i Hemse bibliotek: Ärendet ligger hos tekniska förvaltningen. Det var visst inte
så enkelt att lösa enligt tekniska förvaltningen.
Roland Sundelin berättar att en permobil med dragkrok blir för stor för hissen, men om
dragkroken monteras bort går det att använda hissen.
På mötets övriga tid samtalades det om bad och ungdomsverksamhet. Nedan summeras
diskussionerna.
Rehabbassänger:
Det finns för få rehab bassänger i Visby. Den i Hemse är bra och väl nyttjad och det
behövs inte fler på södra Gotland. Idrottskorpens bassäng är också nyttjad men
verksamheterna är mindre vänliga för rehab, långa köer, ingen stol i duschen, ytterligare
ett medlemskap i en annan förening krävs – vilket fördyrar rehab bad för
organisationernas medlemmar mm. Bassängen på vårdcentralen Korpen har en trasig
lift och hälso- och sjukvårdsförvaltningen har meddelat att den ska lagas under
juluppehållet– vilket är alldeles för långt bort i tid.
Ungdomar:
FUB har en sektion för ungdomar och många ungdomar är aktiva i idrottsföreningar.
Parasporten har ökat i landet i stort, men på Gotland ligger utvecklingen still i de flera
sektioner och lag som finns. SRF har en ungdomssektion som har verksamhet bland
Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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annat med bordtennis för blinda. Där åker ungdomarna till fastlandet och tävlar med
ekonomisk hjälp av Parasport förbundet och SRF Gotland.
Roland Sundelin anser att vi behöver utbilda ledare som kan leda grupper med
funktionsnedsatta. Finns det ledare kommer ungdomarna.
Puma ungdomsgård har aktiviteter för funktionshindrade.
Organisationerna fick berätta lite kort om deras verksamhet just nu:
FUB har cirkulerande ordförande och ca 150 medlemmar. Det är svårt att få tag i
styrelsemedlemmar som orkar. Men har en mycket bra kanslist som hjälper till mycket.
RSMH har 98 medlemmar och stadiga aktiviteter två kvällar i veckan i Villa Maria.
Parasport har mycket aktiviteter med ca 50-60 aktiva. Integrerar mycket i andra
föreningar. En heldag på Gutavallen med parasport ska arrangeras för skolungdomar.
Årskurs 1-9 på förmiddagen och gymnasieelever på eftermiddagen där de få prova på
många olika parasporter.
SRF är mycket aktivt och växer stadigt. 240 medlemmar som bland annat går på 8
medlemsmöten/år där det både ges social underhållning och intressanta föreläsare.
Hjärt- och Lungsjukas förening har ca 300 medlemmar och har många aktiviteter inom
bad och gymnastik. De använder Hälsans Stig mycket och föreningen har en mycket
drivande ordförande i Britt Frendin som lyfter hjärt- och lungfrågor även nationellt och
tar ner föreläsare till Gotland.
NEURO förbundet Gotland har ökat från 80 till 130 medlemmar.
FUNKISAM har ökat från 10 till 25 medlemsföreningar. FUNKISAM har ett gott
samarbete med stadsträdgårdsmästaren som alltid tar reda på vad som fungerar för
funktionsnedsatta och flera andra förvaltningar börjar också förstå att det är billigare att
kontakta FUNKISAM i ett tidigt stadium.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokollsutdrag

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-08-31

RS § 197

Revisionsrapport. Granskning av tillämpningen
av offentlighetsprincipen

RS 2017/267
AU § 220

Regionstyrelsens beslut

Regionstyrelseförvaltningens skrivelse lämnas som svar till revisorerna.
 Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att genomföra en översyn av
arkivreglementet senast under 2018.
 Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma med en omarbetad
dokumenthanteringsplan senast under 2018.


På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har PwC utfört en granskning av
tillämpningen av offentlighetsprincipen.
Syftet med granskningen syftar dels till att följa upp föregående granskning som
genomfördes 2015 som då avgränsades till regionstyrelsen, tekniska nämnden och
barn- och utbildningsnämnden, dels att bedöma om regionens övriga nämnder lever
upp till bestämmelserna om offentlighetsprincipen.
Revisorerna bedömer att regionstyrelsens och nämndernas hantering av allmänna
handlingar inte är helt ändamålsenlig. Bedömningen bygger främst på att flera av
regionens regler och riktlinjer är föråldrade och behöver en översyn för att
harmonisera mot gällande lagstiftning och nuvarande organisationsstruktur.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att revisorernas slutsatser och rekommendationer i stort är korrekta och ser rapporten som ett bra underlag för berörda nämnder
att se över befintliga reglementen, planer samt förfarande inom området. Det kan
konstateras att flera nämnder redan har agerat utifrån revisorernas granskning. I
yttrandet kommenteras de bedömningar och rekommendationer som hänförs till
regionstyrelsen.
Region Gotland följer fortlöpande utvecklingen inom området och tittar på möjliga
förbättringar, exempelvis genom ett ärendehanteringssystem för sociala medier, men
bedömning är att den rutin som finns i dag väl fyller lagens krav.
Beslutsunderlag

Revisionsrapport. 2017-03-21
Regionstyrelseförvaltningen 2017-07-06
Skickas till
Regionens revisorer (inkl RSF tjänsteskrivelse)
Samtliga nämnder
RSF - stab

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionfullmäktige 2017-09-25

Protokoll

Rf § 117

Framtida kultur- och fritidsverksamhet i Region Gotland
RS 2016/866

- Utredningen ”Framtida kultur- och fritidsverksamhet i Region Gotland”.
- Sammanfattning av remissvar.
- Regionfullmäktige 2016-06-20 § 90 (utredning av alternativ organisation)
- Regionfullmäktige 2017-06-19 § 93 (avveckling av KFF/KFN)
- Regionstyrelseförvaltningen 2017-08-22
- Regionstyrelsen 2017-08-31, § 185

Regionfullmäktiges beslut




Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden svarar från och med 2018-01-01 för
Region Gotlands


- ungdomsverksamhet (motsvarande det som idag drivs inom kultur- och
fritidsförvaltningen)



handläggning av bidrag till studieförbund

Regionstyrelsen svarar från och med 2018-01-01 för Region Gotlands


- kulturverksamhet (motsvarande det som idag drivs inom kultur- och
fritidsförvaltningen)



- folk- och länsbiblioteksverksamhet enligt bibliotekslagen



- fritidsverksamhet (motsvarande det som idag drivs inom kultur- och
fritidsförvaltningen)



- handläggning av tillstånds- och registreringsansökningar enligt
lotterilagstiftningen



- budget- och skuldrådgivning till skuldsatta personer enligt socialtjänstlagen



Region Gotlands konsumentvägledningsverksamhet upphör 2017-12-31.



Regionstyrelsen får i uppdrag att under 2018 till regionfullmäktige återrapportera en
plan för utarbetande av ett reviderat fritidspolitiskt program samt en
anläggningsstrategi för fritids- och idrottsanläggningar.

Vid regionfullmäktige 2017-06-29 fattades beslut att avveckla kultur- och
fritidsförvaltningen från 2017-12-31 samt att ge regionstyrelsen i uppdrag att återkomma
med detaljerna kring organisationstillhörighet framåt. Kultur- och fritidsverksamheten är
ett viktigt område för att tillsammans med övriga verksamheter inom Region Gotland
förstärka måluppfyllelsen enligt Vision Gotland 2025 och Region Gotlands styrkort.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Regionfullmäktige 2017-09-25

Protokoll

Rf § 117 forts.
En fördjupande analys har gjorts av områdena ungdomsverksamhet, kulturverksamhet,
biblioteksverksamhet, idrotts- och fritidsverksamhet, bidragsverksamhet samt
ärendehantering, kansli och stab.
Målet med den nya organisationen är att skapa ekonomisk effektivitet och också goda
förutsättningar till framtida utveckling. Sammantaget görs bedömningen att kultur-,
fritids- och biblioteksverksamheten kan bidra mer och få bättre förutsättningar genom
att tillhöra regionstyrelsen. En samordning med stödfunktionerna inom
regionstyrelseförvaltningen är möjlig men med grund i att dessa verksamheter också har
stora krav på framtida kostnadssänkningar bedöms inte att detta nya ansvar kan tas över
inom befintlig budget. Organisationsförslaget som här lämnas bedöms ge en minskning
av 4,25 årsanställda (minskade kostnader med ca 5 mnkr).
Regionstyrelsen har på sitt sammanträde 31 augusti, § 185 beslutat att regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att förtydliga genomförandeplanen gällande föreningsservice
under rubriken Förslag till ny organisation / Kultur- och fritidsverksamhet till
regionstyrelsen / Enheterna som föreslås är / Fritid inför ärendets hantering i
fullmäktige.
Ny version med förtydligande av genomförandeplanen förelåg till fullmäktiges
sammanträde.
Regionstyrelsen föreslår fullmäktige att




Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden svarar från och med 2018-01-01 för
Region Gotlands


- ungdomsverksamhet (motsvarande det som idag drivs inom kultur- och
fritidsförvaltningen)



handläggning av bidrag till studieförbund

Regionstyrelsen svarar från och med 2018-01-01 för Region Gotlands


- kulturverksamhet (motsvarande det som idag drivs inom kultur- och
fritidsförvaltningen)



- folk- och länsbiblioteksverksamhet enligt bibliotekslagen



- fritidsverksamhet (motsvarande det som idag drivs inom kultur- och
fritidsförvaltningen)
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Regionfullmäktige 2017-09-25

Protokoll

Rf § 117 forts.


- handläggning av tillstånds- och registreringsansökningar enligt
lotterilagstiftningen



- budget- och skuldrådgivning till skuldsatta personer enligt socialtjänstlagen



Region Gotlands konsumentvägledningsverksamhet upphör 2017-12-31.



Regionstyrelsen får i uppdrag att under 2018 till regionfullmäktige återrapportera en
plan för utarbetande av ett reviderat fritidspolitiskt program samt en
anläggningsstrategi för fritids- och idrottsanläggningar.

Anföranden
Anföranden hölls av Filip Reinhag (S), Jan Svensson (V), Eva Nypelius (C), Anna Hrdlicka
(M), Ulf Klasson (L), Inger Harlevi (M) och Isabel Enström (MP).
Yrkande


Elin Bååth (Fi) yrkar att ärendet ska återremitteras, med motiveringen att det nya
förslaget innebär att det blir en enda avdelning med både kultur- och
fritidsverksamhet. I yrkandet om återremiss instämmer Hannes Müller (-).

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras på dagens sammanträde
eller återremitteras och finner att ärendet ska avgöras på dagens sammanträde.
Ordföranden ställer därefter proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det
bifalls.
Expedieras:

Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Regionstyrelseförvaltningen stab samt regional utveckling

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Regionfullmäktige 2017-09-25

Protokoll

Rf § 131

Motion. Renovera och öppna badhuset i Roma - Romabadet
RS 2016/439

- Motion 2016-06-20
- Kultur- och fritidsnämnden 2017-03-21, § 21
- Regionstyrelseförvaltningen 2017-05-10
- Regionstyrelsen 2017-06-15, § 171

Regionfullmäktiges beslut


Motionen avslås.

Reservation
Följande reserverar sig mot beslutet:
Eva Nypelius (C), Lars Thomsson (C) Björn Dahlström (C), Bibbi Olsson (C), Ingrid
Engström (C), Ann-Christin Wallin (C), Jonas Niklasson (C), Eva Gahnström (C), Stefan
Nypelius (C), Stig Hansson (C), Karl-Johan Boberg (C), Inger Olofsson (C), Anders Larsson (C),
Ola Lindvall (C), Eva Petterson (SD), Clas Strid (SD), Johan Thomasson (L), Ulf Klasson (L),
Frans Brozén (L) Lena Grund (L) och Hannes Müller (-).

Anders Larsson (C), yrkar i en motion att Romabadet skall renoveras och öppnas igen.
Förslagsställaren skriver i motionen att beslutet i kultur- och fritidsnämnden 2016-0322, § 16, att stänga Romabadet har förorsakat stora problem och kostnader för de som
tidigare utnyttjade badet. Exempel på detta är, enligt Anders Larsson, ökade kostnader
för regionen för transport av skolelever till andra bad i samband med simundervisning
liksom problem för hälso- och sjukvården i och med att det finns för få bad för
rehabilitering och motionssim.
Romabadet är i akut behov av renovering, vilket enligt en uppskattning från teknikförvaltningen kommer att uppgå till ca 60 mnkr. Som en kommentar till detta hänvisar
Anders Larsson till ett anbud från ett lokalt byggföretag med väsentligt lägre uppskattad
renoveringskostnad. Regionen har haft en pågående dialog med det lokala byggföretaget
angående en eventuell försäljning men någon överenskommelse har inte uppnåtts och i
en artikel i lokalpressen nyligen har byggföretaget uppgett att man troligen inte heller
kommer att uppnå en överenskommelse med regionen angående ett övertagande.

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Regionfullmäktige 2017-09-25

Protokoll

Rf § 131 forts.
Kultur- och fritidsnämnden har i beslut 2017-03-21, § 21, föreslagit regionfullmäktige att
avslå motionen. Ett motiv till beslutet är följden av nämndens tidigare beslut, 2016-1122, § 83, att nedläggningen av Romabadet skall ingå som en del i det besparingsbeting på
15 mnkr om ålagts på nämnden för perioden 2017-2019.
Regionstyrelseförvaltningen har inhämtat information från utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen rörande de uppskattade kostnaderna för transport av skolbarn
till andra bad genom stängningen av Romabadet. I en överslagsberäkning uppskattas
merkostnaderna för dessa transporter till 45 000-50 000 kr per år.
Regionstyrelseförvaltningen har även bett hälso- och sjukvårdsnämnden om en
konsekvensanalys för rehabiliteringsverksamheten vid en nedläggning av Romabadet. I
en kommentar sägs att hälso- och sjukvården utnyttjar två bassänger för sin verksamhet,
en i Visby och en i Slite, så därmed påverkas inte rehabverksamheten primärt av en
nedläggning av Romabadet. Däremot kan det finnas ett sekundärt problem eftersom
många patientgrupper utnyttjar regionens bad, och då även Romabadet, för sin
egenrehabilitering och för motionsändamål. En nedläggning av Romabadet medför
därför ett ökat tryck på övriga badanläggningar på ön.
Det är inte bara Romabadet som är i behov av renovering. Även Solbergabadet och
Hemsebadet är så gamla att det sannolikt inom en snar framtid är dags för renoveringar
även här. Utifrån detta så föreslår regionstyrelseförvaltningen i enlighet med kultur- och
fritidsnämndens beslut, att motionen bör avslås och att istället frågan om den framtida
badhusverksamheten bör studeras i ett större sammanhang utifrån en helhetssyn där
hela öns behov av badanläggningar beaktas.
Regionstyrelsen föreslår, i enlighet med regionstyrelseförvaltningen, att motionen avslås.
Anföranden
Anföranden hålls av Filip Reinhag (S), Björn Jansson (S) och Isabel Enström (MP).
Yrkande


Anders Larsson (C) yrkar att motionen ska bifallas med kompletteringen att Region
Gotland snarast ska ta upp förhandlingar med externa intressenter. I detta
instämmer Eva Nypelius (C), Ulf Klasson (L) och Lars Thomsson (C).
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Regionfullmäktige 2017-09-25

Protokoll

Rf § 131 forts.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag om avslag på motionen och
Anders Larssons yrkande om bifall till motionen och finner att motionen avslås.
Votering begärs. JA för regionstyrelsens förslag om avslag på motionen. NEJ för bifall
till motionen. 50 röstar Ja. 21 röstar Nej. Av bilaga till protokollet framgår hur var och
en röstar. Ordföranden finner att motionen avslås.
Expedieras:

Kultur- och fritidsnämnden
Regionstyrelseförvaltningen Enheten för hållbar tillväxt

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

