2017-12-05, Fredrik Johansson

Kallelse/underrättelse

Kultur- och fritidsnämnden
Kallelse till sammanträde:

Tisdagen den 12 december 2017 kl. 09.00 – 12.00
Länsteatern Gotland, Bredgatan 10, Visby
Frånvaro anmäls till Fredrik Johansson, 20 49 17 eller e-post: fredrik.johansson@gotland.se

ÄRENDEN

1.

Justeringsledamot i tur: Jan Svensson

Arbetsutskottets protokoll 2017-11-30

2.

§ 54
Ä2

Fördelning av investeringsbidrag till samlingslokaler 2018

Bilaga

3.

§ 55
Ä3

Fördelning av investeringsbidrag till idrottsanläggningar 2018

Bilaga

4.

§ 56
Ä4

Fördelning av verksamhetsbidrag till kulturorganisationer 2018

Bilaga

5.

§ 57
Ä5

Kultursamverkansmodellen 2018, beslut om fördelning

Bilaga

6.

§ 58
Ä6

Äskande Länsteatern

Bilaga

7.

§ 59
Ä7

Iordningställande av bunker för konstverket Noaks ark

Bilaga

8.

§b60
Ä8

Regionens medfinansiering av projektet Konsten i världsarvsstaden

Bilaga

9.

§b61
Ä9

Ansökan från Visby Tonsättarcentrum om investeringsbidrag

Bilaga

10.

§ 62
Ä 10

Investering konstgräs

Bilaga

11.

§ 63
Ä 11

Investering Meröppna bibliotek

Bilaga

12.

§b64
Ä 12

Eget kapital, investering Arenahallen

Bilaga

Ärendet föredras av fritidshandläggare Per Gjörloff
Ärendet föredras av fritidshandläggare Per Gjörloff

Ärendet föredras av Björn Ahlsén, avdelningschef kultur- och ungdom
Ärendet föredras av kulturstrateg Catrine Wikström
Ärendet föredras av kulturstrateg Catrine Wikström
Ärendet föredras av Björn Ahlsén, avdelningschef kultur- och ungdom
Ärendet föredras av Björn Ahlsén, avdelningschef kultur- och ungdom
Ärendet föredras av Björn Ahlsén, avdelningschef kultur- och ungdom
Ärendet föredras av Pär Gustavsson, t.f. avdelningschef fritid
Ärendet föredras av Åsa Ingmansson, tf. förvaltningsdirektör
Ärendet föredras av Åsa Ingmansson, tf. förvaltningsdirektör
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Region Gotland

Kallelse/Underrättelse

13.

§b65
Ä 13

Arenahallen, restauratör

14.

§b67
Ä 15

Avtal Bergmancenter

15.

§b68
Ä 16

Omfördelning av internbudget bibliotek

16.

§b69
Ä 17

RS-Remiss. Länsplan för regional transportinfrastrukturplan 2018-2029
Gotlands län

Ärendet föredras av Pär Gustavsson, t.f. avdelningschef fritid
Ärendet föredras av Björn Ahlsén, avdelningschef kultur- och ungdom
Ärendet föredras av Åsa Ingmansson, tf. förvaltningsdirektör
Bilaga

Ärendet föredras av kulturstrateg Catrine Wikström

Övriga ärenden

17.

Rapporter från förvaltningen

a) Strategiskt fastighetsinnehav i världsarvet (Björn Ahlsén)
b) Beslut utvecklingsbidrag kultursamverkansmodellen (Catrine
Wikström)

18.

Anmälningsärenden. Beslut fattade med delegation

19.

Ev. övriga ärenden

Bilaga

Bilaga

Ordföranden
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Ärendenr KFN 2017/140

Kultur- och fritidsförvaltningen
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Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Per Gjörloff

Datum 2017-11-30

Ärende 2

Kultur- och fritidsnämnden

Ansökningar om investeringsbidrag
överstigande 50 000 kr avseende
samlingslokaler 2017
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beviljar investeringsbidrag enligt följande:
Förening

Total
investering
Endre Bygdegårdsförening 310 000
Näs Bygdegårdsförening
108 699
Hamra Bygdegårdsförening 245 000
Totalt
663 699

Sökt belopp

Beviljat belopp

93 000
76 089
75 000
244 089

93 000
76 089
75 000
244 089

Enligt bidragsbestämmelserna rörande investeringsbidrag över 50 000 kr kan
kultur- och fritidsnämnden bevilja bidrag med högst 70 procent på
investeringar upp till 200 000 kr. Stöd kan medges om särskilda skäl föreligger.
Vid fördelning prioriteras investeringar för drift, byggnader och
miljösatsningar.
Möjlighet finns även för förening att söka statligt investeringsbidrag hos
Boverket. Beviljas sådan ansökan av Boverket minskas den obligatoriska
insatsen från Region Gotland från 70 % till 30%.
Inget arbete eller inköp får ha skett före bidragsbeslut om inte annat
överenskommits.

………………….
Åsa Ingmansson
Förvaltningsdirektör

…………………….
Pär Gustavsson
Fritidschef

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 2017/140

Per Gjörloff

Endre Bygdegårdsförening
Investeringen avser ett komplett fönsterbyte på fastigheten som är från 1957.
Nuvarande fönster är från 1957 då fastigheten byggdes. Den totala kostnaden
beräknas till 310 000kr och föreningen avser att söka medfinansiering från
Boverket under förutsättning att Region Gotland beviljar 30% av
investeringskostnaden, 93 000kr.

Storlek och anpassning
Antal personer i stor sal: 80st. Antal personer i liten sal: 30st.

Nyttjande
Under 2016 hade föreningen 257 st uthyrningstillfällen. Varav 51 st premierade
uthyrningstillfällen. Närmare specifikation av uthyrningens art enligt bilaga 1.

Övrigt
Beviljat kommunalt stöd utgör förutsättning för föreningens kommande
ansökan till Boverket.

Förvaltningens bedömning
Att byta fönster är en energibesparande åtgärd då läckande fönster bidrar till en
mycket högre energiförbrukning. I vår bedömning ska energi- och
miljöbesparande åtgärder premierar, så vår bedömning är att denna investering
väl ryms inom denna bedömningsgrund.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Förslag till beslut


Ansökan om investeringsbidrag beviljas för fönsterbyte 93 000kr under
förutsättning att föreningen kan uppvisa kvitton för kostnader till ett
minimum av 310 000kr.
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Kultur- och fritidsförvaltningen

Ärendenr KFN 2017/140

Per Gjörloff

Näs Bygdegårdsförening
Föreningen ansöker om 76 089kr för en total investering om 108 699kr för
omdragning av el samt målningsarbete. Föreningen uppger i sin ansökan att
den gamla elen utgör en brandrisk och därför behöver bytas ut för att säkra
lokalerna. Man ansöker också om ett stöd för målning av fasaden för att ge ett
fördelaktigare utseende samt en kalkavhärdare för att skydda föreningens
maskinpark.

Storlek och anpassning
Antal personer i stor sal: 100st (sittande). Antal personer i liten sal: 40st
(sittande).

Nyttjande
Under 2016 hade föreningen 106st utrhyrningstillfällen. Närmare specifikation
av uthyrningens art enligt bilaga 1.

Övrigt
Inga uppgifter

Förvaltningens bedömning
Förvaltningens bedömning är att samtliga tre investeringsområden har goda
intentioner och därför bör beviljas i sin helhet. Omdragning av el är i
framförallt äldre fastigheter en säkerhetsfråga då gamla ledningar och
elcentraler kan utgöra en brandrisk.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Förslag till beslut:


Ansökan om investeringsbidrag beviljas för omdragning av el samt
målningsarbeten 76 089kr under förutsättning att föreningen kan
uppvisa kvitton för kostnader till ett minimum av 108 699kr.
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Kultur- och fritidsförvaltningen

Ärendenr KFN 2017/140

Per Gjörloff

Hamra Bygdegårdsförening
Föreningen ansöker om 75 000kr för en total investering om 245 000kr
avseende byte av samtliga dörrar och fönster på bygdegården.

Storlek och anpassning
Bygdegården har endast en sal med plats för 75st.

Nyttjande
Under 2016 hade föreningen totalt 75 uthyrningstillfällen, varav 9st premierade
uthyrningstillfällen. Närmare specifikation av uthyrningens art enligt bilaga 1.

Förvaltningens bedömning
Förvaltningens bedömning är att fönster- och dörrbyte kan sänka föreningens
driftskostnader för el och värme då framförallt nya fönster ger både en bättre
inomhusmiljö och möjlighet till mer kontrollerad ventilation.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Förslag till beslut


Ansökan om investeringsbidrag beviljas för byte av fönster och dörrar
om 76 0000kr under förutsättning att föreningen kan uppvisa kvitton
för kostnader till ett minimum av 245 000kr.
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Kultur- och fritidsförvaltningen

1 (5)

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Per Gjörloff

Datum 2017-11-30

Ärende 3

Kultur- och fritidsnämnden

Ansökningar om investeringsbidrag
överstigande 50 000 kr avseende
idrottsplatser 2018
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beviljar investeringsbidrag enligt nedan.
Förening
Stenkyrka IF,
Gardestugan
Visborgs OK
Gotlands Bro
OK
Totalt

Total investering
175 000

Sökt belopp
122 000

Beviljat belopp
122 000

300 000
2 900 000

200 000
800 000

200 000
0

3,375,000

1,122,000

322 000

Enligt bidragsbestämmelserna rörande investeringsbidrag över 50 000 kr kan
kultur- och fritidsnämnden bevilja bidrag med högst 70 procent på
investeringar upp till 200 000 kr. Stöd kan medges om särskilda skäl föreligger.
Vid fördelning prioriteras investeringar för drift, byggnader och
miljösatsningar.
Möjlighet finns även för förening att söka statligt investeringsbidrag hos
Riksidrottsförbundet samt i vissa fall från Boverket. Beviljas sådan ansökan av
Riksidrottsförbundet eller Boverket kan den obligatoriska insatsen från Region
Gotland minskas från 70 % till 30%.
Inget arbete eller inköp får ha skett före bidragsbeslut om inte annat
överenskommits.
………………….
Åsa Ingmansson
Förvaltningsdirektör

…………………….
Pär Gustavsson
Fritidschef

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 2017/141

Per Gjörloff

Stånga IF
Föreningen ansöker om 120 000 i investeringsstöd för solcellsanläggning.
Stånga IF uppger i sin ansökan att deras nuvarande elkostnader kan sänkas
med 15 000kr per år, från 100,000kr till 75,000kr med en solcellsanläggning. I
anläggningen finns även förbrukare i form av en bowlinghall och ett elbelyst
motionsspår.

Anläggning
Malmgard och bowlinghall

Verksamhetsområde
Bowling, pärk, varpa, bordtennis, gympa, innebandy, tennis

Verksamhetsomfattning
297 medlemmar, varav 103 7-20 år.

Övrigt
Föreningen avser ven söka investeringsstöd 2018 för andra investeringar.

Förvaltningens bedömning
Förvaltningen är mycket positiv till projektet, som dock behöver en teknisk
specifikation avseende kommande volym på elproduktion Förvaltningen har
också tagit kontakt med GEAB för rådgivning i detta ärende. Deras analys är
dels att anläggningen är vänd åt fel håll, det vill säga ett öst-väst-läge vilket inte
är gynnsamt, dels sker elproduktionen under tider på dygnet då det inte sker
någon liten eller ingen verksamhet på anläggningen. Förvaltningens mening är
att vänta med denna ansökan till våren 2018 och uppmana föreningen att
komplettera sin ansökan.
Ansökan om investeringsstöd hänskjuts till kommande regionstyrelse under
våren och föreningen uppmanas att komplettera sin ansökan med tekniska
specifikationer.

2 (5)

Kultur- och fritidsförvaltningen

Ärendenr KFN 2017/141

Per Gjörloff

Stenkyrka IF, Gardestugan
Föreningen ansöker om 122 000kr i investeringsstöd för en total investering
om 175 000kr för renovering av duschrum och bastu i herravdelningen på
Gardestugan.

Anläggning
Gardestugan

Verksamhetsområde
Motionsstuga

Verksamhetsomfattning
Öppen motionsstuga för allmänheten

Övrigt
Inga uppgifter

Förvaltningens bedömning
Förvaltningens bedömning är att motionsstugorna ger ett stort mervärde för
den gotländska befolkningen som har tillgång till dessa stugor. Fräscha
omklädningsrum borgar för att fler vill använda motionsstugorna, vilket i sin
tur ger bättre folkhälsotal
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Förslag till beslut


Ansökan om investeringsbidrag för renovering av duschrum och bastu
i herravdelningen beviljas med 122 000kr under förutsättning att
kostnader om minst 175 000kr kan uppvisas.
Bidragsbeloppet kan ändras om förutsättningar som låg till grund för
detta beslut ändras.
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Kultur- och fritidsförvaltningen

Ärendenr KFN 2017/141

Per Gjörloff

Gotlands Bro OK
Föreningen ansöker om investeringsstöd till ett ospecificerat belopp för en
investering om 2 900 000kr i en ny duschanläggning. Föreningen uppger i sin
ansökan att de även avser att söka delfinansiering från Boverket samt
Riksidrottsförbundet.

Anläggning
Kinnerstugan

Verksamhetsområde
Orientering

Verksamhetsomfattning
Föreningen har totalt 316 medlemmar varav 87st mellan 7-20 år.

Övrigt
Inga uppgifter

Förvaltningens bedömning
Förvaltningens uppfattning är att projektet är för komplext för att hanteras
inom bidragsarten och att frågan istället bör hanteras separat från bidragsarten.
Förvaltningens mening är att det borde gå att dela upp investeringen i flera
mindre delar som kan hanteras tillsammans med övriga bidragsgivande parter.
Detta bör ske i en samlad dialog under 2018.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Förslag till beslut


Ansökan om investeringsstöd avslås och föreningen uppmanas att
inkomma med ny ansökan under 2018 som är upprättad i dialog.

4 (5)

Ärendenr KFN 2017/141

Kultur- och fritidsförvaltningen
Per Gjörloff

Visborgs OK
Föreningen ansöker om 200 000 för en total investering om 300 000kr i en ny
spårmaskin. I sin ansökan uppger föreningen att de har två motionsspår som
på vintern utnyttjas som skidspår till förnöjelse för tusentals gotlänningar.
Visborgs OK har sedan 2011 även en konstsnöanläggning som ytterligare
förlänger säsongen. Att hantera snöläggningen har dock visat sig vara mycket
mödosamt för föreningen och kräver mycket manuellt arbete från föreningen.
En liten pistmaskin skulle därför underlätta arbetet mycket.
-

Pistmaskin: 200,000kr

-

Maskinhall för pistmaskin: 100,000kr

-

Eget ideellt arbete: 50,000kr (motsvarar 250h)

Anläggning
VOK-stugan

Verksamhetsområde
Orientering, skidåkning, motionsstuga

Verksamhetsomfattning
Totalt har föreningen 583 medlemmar varav 105st mellan 7-20 år.

Övrigt
Kostnaden för pistmaskinen är ungefärlig. Flera alternativ finns.

Förvaltningens bedömning
Enligt bidragsbestämmelserna kan undantag ges för stöd överstigande total
investeringskostnad om 200 000kr. I detta fall gör förvaltningen bedömningen
att en ny spårmaskin skulle ge ansenliga mervärden för det gotländska
friluftslivet att ett sådant undantag kan anses vara befogat.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Förslag till beslut


Ansökan om investeringsbidrag för pistmaskin med tillhörande
maskinhall beviljas med 200,000kr under förutsättning att kostnader
för minst 300,000kr kan uppvisas. Om kostnaden för investeringen
minskar, kan också det beviljade beloppet minska.
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Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Kulturavdelningen
Björn Ahlsén/Madeleine Nilsson

Datum den 13 november 2017

Ärende 4

Kultur- och fritidsnämnden

Fördelning av verksamhetsbidrag till kulturföreningar 2018

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fördela 2018 års verksamhetsbidrag till
kulturföreningar enligt bilagda förslag under förutsättning att inga förändringar
sker i budget i samband med övergången till ny förvaltningsorganisation.
Sammanfattning/Bakgrund

I år har 44 ansökningar inkommit. Det sammanlagda sökta beloppet är
7 585 000 kr vilket kraftigt överskrider det budgeterade beloppet 5 345 000 kr.
I år har hela 6 stycken nya organisationer valt att söka ett verksamhetsbidrag,
vilket känns positivt i en tid av budgetåtstramning och avveckling av
förvaltning och nämnd. Samtidigt är det sorgligt att behöva ge avslag och inte
tillnärmelsevis kunna tillmötesgå de ansökta beloppen.

Bedömning

Många föreningar är tyvärr slarviga med att presentera bra och kompletta
ansökningshandlingar. Relativt många underlåter eller glömmer att presentera
en verksamhetsplan och en budget för det kommande året. I det framtida
digitala boknings- och bidragssystemet som väntar kommer inte detta att
kunna hända eftersom det då inte kommer gå att skicka in en ofullständig
ansökan.
Förvaltningen söker, när konkurrensen om de begränsade bidragsmedlen är
hård, efter motiv och ändamål med organisationernas ansökningar.
Bedömningen av ansökningarna sker efter de kriterier som nämnden har
fastställt och efter de mål och fokusområden som fastställts i kulturplanen.
Men ändå måste vissa subjektiva bedömningar göras, och de görs efter
förvaltningens kunskap och erfarenhet om organisationen och deras
verksamhet tidigare år.

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post registrator-kfn@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

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

Org nr 212000-0803

Kultur- och fritidsförvaltningen

Ärendenr KFN 2017/393

Region Gotland

Bidraget kan ges till allmännyttiga ideella föreningar, organisationer och
stiftelser som bedriver kulturverksamhet på Gotland och är registrerade i
Region Gotlands föreningsregister. För att komma i fråga för stöd ska
organisationen vara demokratisk såväl vad beträffar uppbyggnad som syfte, ha
öppet medlemskap i enlighet med föreningens stadgar och ha en vald styrelse.
Organisationerna kan vara av olika slag:
o arrangerande – organisationer som arrangerar publika konserter,
utställningar, filmvisningar, teater etc.
o kulturminnesvårdande – hembygds- och andra föreningar som arbetar
med det gotländska kulturarvet.
o producerande – körer, ensembler, konstföreningar, dansgrupper m fl.
o samordnande – distriktsorganisationer.
o övriga organisationer.
De bedömningskriterier som anges i bidragsbestämmelserna är
 redovisat behov av bidrag.
 verksamhetens omfattning.
 verksamhetens utvecklingspotential.
 i vilken mån verksamheten är långsiktig, unik och av hög kvalitet.
 i vilken omfattning kommuninnevånarna blir delaktiga.
 om verksamheten ingår i ett kulturellt eller ekonomiskt samarbete.
 om verksamheten förmedlar ett kulturarv.
 nyskapande idéer.
 om verksamheten har regelbundna utvärderingar .
 om verksamheten bidrar till mångfalden av kulturyttringar.
 om verksamheten riktar sig till barn och ungdomar.
 om verksamheten arbetar aktivt med jämställdhetsfrågor.
I bifogade fördelningsförslag finns en kort beskrivning/motivering för varje
organisation.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Åsa Ingmansson

Björn Ahlsén

T.f. förvaltningsdirektör

Avdelningschef kultur och ungdom

Bilaga: Förslag till fördelning av verksamhetsbidrag till kulturföreningar 2018
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Verksamhetsbidrag 2018 Konstarterna, förslag till beslut
Kulturorganisation

Bilaga ärende 4

Förslag 2018

Sökt 2018

Bergmancenter - AVTAL
KFN 2014/287

400 000 kr

400 000 kr

400 000 kr Ej ansökt, enligt avtal som gällde 2015-2017. Nytt avtal ska tecknas från
2018. Lednings- och arbetsmiljöproblem har lösts, ny verksamhetsledare
är under rekrytering, även viss ombildning av styrelsen. BC har av staten
beviljats särskilt stöd om 2 mkr för Bergmanåret 2018 samt utlovats årligt
statligt stöd om 1-2 mkr/år från 2019.

Tonsättarskolan
KFN 2017/361

440 000 kr

460 000 kr

Kulturföreningen Roxy
KFN 2017/347

530 000 kr

550 000 kr

440 000 kr Bra verksamhet. Unik i landet och med goda utbildningsresultat.
Utbildningen har 26 heltidsstuderande, med studiemedel. Statlig tillsyn
görs av Myndigheten för Yrkeshögskola.
500 000 kr Ny organisation fr o m våren 2017. Verksamheten utvecklas och
medlemsantalet har ökat. Ambitiös verksamhetsplan där föreningen
erbjuder sig medverka i arbetet med flera av Kulturplanens aktiviteter.
Arrangörs- och producentskap är en bristvara och Roxy fyller därför en
viktig roll i den gotländska kulturens ekosystem.

Galleriföreningen
KFN 2017/364

125 000 kr

579 000 kr

135 000 kr Föreningen består av en stor andel av öns professionella bildkonstnärer
och fyller ett viktigt behov för öns konstscen. Föreningen söker medel
(336.000 kr) för att kunna deltidsanställa en medarbetare samt för
lokalhyra (150.000 kr).

GKF, Gotländska Konsthantverkare
och Formgivare
KFN 2017/321

50 000 kr

50 000 kr

50 000 kr Förvaltningen har träffat föreningen och klargjort skiljelinjen mellan den
kommersiella butiksverksamheten och utställningsverksamheten. Stödet
beviljas till utställningsverksamheten.

Grafikgruppen
KFN 2017/328

30 000 kr

180 000 kr

Professionella org

Beviljat 2017 Kommentarer 2017 till beslutsförslag 2018

30 000 kr Föreningen är en kollektivverkstad med en begränsad utåtriktad
verksamhet. Föreningen har stora kostnader för sin egenägda fastighet,
men kulturstöd utges inte för sådana kostnader (jfr hembygdsföreningar).
Föreningen söker 120 tkr specifikt för att kunna genomföra en
fasadrenovering samt 60 tkr för att anställa städare/vaktmästare.
Föreningen jämför sig med andra KKV i landet och finner att andra
kommuner betalar hela hyran för sina KKV.

Unga Roma
KFN 2017/345

Romateatern
KFN 2017/355

110 000 kr

150 000 kr

30 000 kr

300 000 kr

(NY)

SUMMA PROFESSIONELLA

130 000 kr Unga Roma är en av få kulturföreningar med en verksamhet inriktad på
barn och unga. Föreningen bedriver en professionell verksamhet och
förvaltningen ser mycket positivt på dess utvecklingsambitioner. Ansökan
avser "Bossa en bitch" och "Fångad i ett nätverk". Föreningen har dock
redan beviljats verksamhetsstöd 2017 för pjäsen Att bossa en bitch. Denna
förest. avser man sätta upp på Länsteatern höst 2017 och att spela
sommaren 2018. Samtidigt planeras en ny föreställning med arbetsnamnet
Fångad i ett nätverk, som man avser att spela för skolklasser hösten 2018.
KFF kommer ev att köpa in denna föreställning.
ej sökt Teatern redovisar utvecklingsplaner och är en viktig part i utvecklingen av
Roma kungsgård, men har ännu så länge endast verksamhet sommartid
med professionell teater, barnteaterläger och Shakespearesymposium vid
Roma kungsgård. För 2018 planeras att sätta upp Ingmar Bergmans
"Sommarnattens leende" i samarbete med kgl Dramatiska teatern och
Bergmancenter. Mot bakgrund av att Romateatern endast är verksam
sommarit föreslås avslag och att istället hänvisa teatern att som tidigare
ansöka om arrangemangsstöd för deras produktioner,men att här bevilja
ett grundstöd för deras aktiva och viktiga medverkan i utvecklingen av
kulturmötesplatsen Roma kungsgård.

1 715 000 kr

IDEELLA ORG
Musikaliska sällskapet
2017/343

20 000 kr

40 000 kr

0 kr

23 000 kr

Visby Allmänna Sångförening
KFN 2017/352
Gotlands Gosskör
KFN 2017/353

8 000 kr

15 000 kr

5 000 kr

25 000 kr

KUNO - Kulturförening Norra
Gotland
KFN 2017/344

50 000 kr

75 000 kr

Storsudrets Visfolk
KFN 2017/332

KFN

(NY)

20 000 kr Ambitioner och viktig faktor i det Gotländska musiklivet. Ansöker om
särskilt stöd för att kunna möta asylsökande och nya medborgare. Den
delen av ansökan bordläggs i avvaktan på politiskt beslut om kriterier för
det nya "Integrationsstödet"
ej sökt Nybildad arrangörsförening som förvaltningen ser positivt på, men som
istället uppmanas att ansöka om arrangörsstöd.
8 000 kr Likartad verksamhet och därmed likartad nivå på bidraget jfr med
föregående år.
5 000 kr Likartad verksamhet och därmed likartad nivå på bidraget jfr med
föregående år.
55 000 kr Den 2015 bildade föreningen har tillfört norra Gotland ett livaktigt
kulturutbid och ett ökat folkligt engagemang. Förvaltningen upplever
föreningen som samarbetsinriktad och föreningen spelar en viktig roll i
arrangörsnätverket på norr.

Teaterambulansen
KFN 2017/350

45 000 kr

150 000 kr

50 000 kr Nystartad fri grupp med hög konstnärlig ambition. Föreningen avser att
under 2018 arbeta fram en ny pjäs under arbetsnamnet "Sexpjäsen" samt
turnera med dockteaterföreställningen Vinga på villovägar

Riksteatern Gotland (tidigare
Gotlands Teaterförening)
KFN 2017/359

20 000 kr

78 800 kr

55 000 kr Efter en ombildning av Gotlands teaterförening och Norrscen i Slite har
resp organisations uppgifter förändrats så att den regionala
Riksteaterföreningen ska arbeta med gemensamma frågor medan de två
arrangörsföreningarna Nordret och Sudret söker medel för att köpa in och
arrangera teaterföreställningar.

Sudrets Teaterförening
KFN 2017/371
(NY)
Nordrets Scen och Bio
KFN 2017/334
(NY)
Folkets Bio
KFN 2017/333

60 000 kr

100 000 kr

30 000 kr

39 000 kr

140 000 kr

170 000 kr

40 000 kr

50 000 kr

0 kr

22 000 kr

Gotlands Fotografiska Forum
KFN 2017/354

0 kr

12 000 kr

5 000 kr En förening som förvaltningen ser positivt på, men som istället uppmanas
att ansöka om arrangörsstöd vid de tillfällen som ett offentligt
arrangemang görs.

Gotlands Konstförening
KFN 2017/322

0 kr

9 000 kr

0 kr Ansökan avslås med motiveringen att föreningen förutom ett konstlotteri
för medlemmar, har en begränsad verksamhet och inte heller har
redovisat något behov av bidrag. Dessutom har föreningen presenterat en
ofullständig ansökan.

20 000 kr

80 000 kr

Hemse Filmstudio, inkl
Ungdomsfilmstudion,
KFN 2017/329
Gotlands Internationella Filmklubb
KFN 2017/331
(NY)

KF PAX
KFN 2017/357

ej sökt Avser arrangera 6-8 föreställningar i framförallt Hemse och Klintehamn.
ej sökt Avser arrangera 4 föreställningar i Slite med omnejd.
150 000 kr Förvaltningen ser positivt på föreningens utveckling under det senaste
åren och man presenterar en ambitiös verksamhetsplan för 2018. Ett stort
problem för föreningen är den fysiska tillgängligheten, men här arbetar
man f n aktivt med fastighetsägaren för att åtgärda detta.
40 000 kr En mycket aktiv förening med stort engagemang och ett brett samarbete
med andra kulturaktörer.
ej sökt Ny förening med stora ambitioner avseende integration av nya
medborgare. Ansökan avslås dock i avvaktan på politiskt beslut om
kriterier för det nya "Integrationsstödet".

30 000 kr Den föreningsdrivna delen av verksamheten inriktar sig på kurser och
läger för barn och unga. Man ansöker också om bidrag för gästlärare och
nytt säkerhetsmaterial. Förvaltningen ser positivt på verksamheten men
ansökan innefattar även föreställningar under Medeltidsveckan, till vilken
Regionen inte bidrar med mer pengar utöver det centrala stödet till
Medeltidsveckans organisation. Föreningen har möjlighet att söka stöd
som barn- och ungdomsförening och uppmanas göra det.

Gotlands Spelmansförbund
KFN 2017/320

5 000 kr

5 000 kr

0 kr Föreningen, tillsammans med Folkdansringen, ingår i det utvecklingsarbete
som pågår för Gotlands FOLK-musik och dans och som samverkar med
Kulturens Bildningsverksamhet. Även nationella VMoD-projektet kan
komma att ingå här samt på sikt även e v stå som värd för Folk- och
världsmusikgalan.

Norra Gotlands Folkdansgille
KFN 2017/363

5 000 kr

15 000 kr

5 000 kr Har ansträngt sig att etablera ett barndanslag och har nu lyckats samla 17
barn i verksamheten.

När o. Lau Folkdanslag
KFN 2017/338

0 kr

10 000 kr

ej sökt Avslag pga ofullständig ansökan samt att föreningen ej redovisar behov av
bidraget.

Visby Folkdansgille
KFN 2017/156

0 kr

10 000 kr

5 000 kr Avslag pga ofullständig ansökan samt att föreningen ej redovisar behov av
bidraget.

SUMMA IDEELLA

448 000 kr

Totalsumma
konstarterna

2 163 000 kr

Budget 2018
Budget professionella
Budget ideella
Summa

1 685 000 kr
480 000 kr
2 165 000 kr

3 597 800 kr

Konstnärliga utbildningar och Internationella Konstnärsresidens (3C)
Östersjöns Författar- och
översättarcentrum, ÖFÖC
KFN 2017/351

430 000 kr

450 000 kr

430 000 kr Centret bedriver en mycket omfattande residensverksamhet med full
beläggning inkluderande ca 200 författare av trettiotalet nationaliteter
årligen och viss utåtriktad verksamhet. Statligt stöd 2017 1.600 tkr.

Baltic Art Center, BAC,
KFN 2017/348

600 000 kr

600 000 kr

750 000 kr Anslag minkas enl KFN-beslut med 300 tkr över två år, 150 tkr för 2017
och 150 tkr för 2018 pga flytt till billigare lokaler. Centret har en mycket
begränsad residensverksamhet, BAC arbetar huvudsakligen som en
projektorganisation inom bildkonstområdet. Verksamheten har haft en
positiv utveckling under senaste året med deltagande i flera, delvis extern
finansieriade, projekt. Statligt stöd 2017 är 600 tkr.

Visby Internationella
Tonsättarcentrum, VICC,
KFN 2017/346

1 050 000 kr

1 200 000 kr

1 050 000 kr Centret bedriver i likhet med ÖFÖC en mycket omfattande
residensverksamhet. Även om man har betydligt lägre kapacitet än ÖFÖC
har VICC full beläggning. VICC samverkar med Tonsättarskolan i samma
lokaler vilketn gynnar båda verksamheterna. Pga ny lagstiftning gällande
Föreningen Svenska Tonsättare/SKAP är det fn osäkert om bidrag därifrån
kommer att kunna erhållas på samma nivå som tidigare år, varför VICC
ansöker om en höjning av Region Gotlands bidrag. Centret har dessutom
separat ansökt om ett investringsbidrag för att uppdatera sin EAM-studio.
Statligt stöd 2017 är 550 tkr.

Summa

2 080 000 kr

2 250 000 kr

2 230 000 kr

Budget 3C 2018

2 080 000 kr

Verksamhetsbidrag 2018 Kulturarvet, förslag till beslut
Kulturorganisation

Förslag 2018

Sökt 2018

Bungemuseet - AVTAL
KFN 2016/90

800 000 kr

800 000 kr

800 000 kr Ej ansökt. Belopp enligt löpande avtal. Bungemuseet AB
ansvarar för verksamhetens drift medan den kulturhistoriska
föreningen svarar för byggnaderna (se även nedan). VD har
nyligen slutat och under tiden ny VD rekryteras tjänstgör
kulturarvskonsulenten som tf chef för verksamheten.
Bolagets budget är fn underfinansierad men förvaltningen ser
ingen möjlighet att utöka stödet. Från 2016 till 2017 har
besöksantalet ökat med ca 3 000 personer till 13 000 st,
exklusive caféebesökare.

Gotlands Hembygdsförbund
KFN 2017/341

110 000 kr

166 200 kr

120 000 kr Hembygdsförbundet har omorganiserat sin verksamhet och
erhöll 2016 en kraftig höjning (50%) av sitt
verksamhetsstöd. Denna ökning medförde vissa negativa
inverkningar på stödet till det tiotal enskilda
hembygdsföreningar som också söker verksamhetsstöd. De
92 medlemsföreningarna har tillsammans drygt 13 000
medlemmar. De största posterna i budget är av administrativ
art. En viss minskning av stödet föreslås pga stark
konkurrens från andra sökande kulturföreningar.

910 000 kr

966 200 kr

55 000 kr

145 000 kr

Professionella org

SUMMA PROFESSIONELLA

Beviljat 2017 Kommentarer 2017 till beslutsförslag 2018

Ideella organisationer
Föreningen Kulturhistoriska Museet i Bunge
KFN 2017/337

40 000 kr Föreningen äger och ansvarar för underhåll av
Bungemuseets 100 byggnader. Bungemuseet AB ansvarar för
verksamheten. Meningen vid skiftet var att föreningen skulle
kunna bekosta byggnadernas underhåll med avkastning på
insamlande medel, men den är inte tillräckligt stor.
Föreningen måste arbeta för att hitta andra finansiärer.
Detta bör göras i nära samverkan med Bungemuseet
AB/Gotlands Museum. Verksamhetstöd beviljas i normalfallet
inte för underhåll av byggnader, men förvaltningen föreslår
att här görs ett undantag mot bakgrund av den särskilda
konstruktion som gjordes i o m bildandet av driftsbolaget.

Bläse Kalkbruksmuseum
KFN 2017/326

50 000 kr

140 000 kr

50 000 kr Bra verksamhet, aktiv förening. Ansökan avser framförallt en
mängd olika driftskostnader samt upprustningar av olika
byggnader och renoveringar av detsamma, till vilket
verksamhetsstöd ej utgår. Museet har ca 2 500 besökare/år.

Föreningen Gotlandståget
KFN 2017/325

20 000 kr

100 000 kr

20 000 kr Föreningen fortsätter arbetet med att förankra sig som ett
viktigt besöksmål på mellersta ön och är samarbetspartner i
utvecklingen av Roma kungsgård. Föreningen har ca 1.100
medlemmar. Föreningen har upptagit banklån och
checkkredit efter avslutat EU-projekt. Ca 10.000 besökare/år
(resenärer/biljettköpare).

Gotlands hemslöjdsförening
KFN 2017/340

15 000 kr

140 000 kr

ej ansökt Söker pengar för iordningsällande av magasin. Föreningen

Gotlands Lantbruksmuseum
KFN 2017/358

5 000 kr

60 000 kr

15 000 kr Stiftelsen söker stöd för öppethållande, renovering av
traktorer och underhåll av byggnader. Stiftelsen har sökt
investeringsbidrag för elöversyn men fått avslag på stöd från
Fritidsavdelningen pga att de inte är berättigade att söka det
stödet. Ej heller verksamhetsstöd kan ansökas för
fastighetsunderhåll. Ca 760 besökare/år.

6 500 kr

6 794 kr

5 000 kr

10 000 kr

5 000 kr Föreningen söker bidrag för hyra av bygdegården och
arrendekostnaden till RG. Man har kommit en bit på väg med
sitt nybygge i Herrvik, som görs isamarbete med
byggprogrammet på gymnasiet och i takt med inkomna
medel från olika håll. Ca 500 besökare/år.
10 000 kr Föreningen erhåller ett mycket omfattande statligt stöd,
1.360 tkr 2017, mkr men behöver kunna visa ett visst
kommunalt stöd för att möjliggöra statligt stöd. Museet har
ca 14.500 besökare/år, inklusive cafébesökare.

Albatrossmuseet
2017/323

Gotlands Försvarsmuseum
KFN 2017/182

har haft svårt att klara sin ekonomi sedan de två
slöjdkonsulenterna överfördes till Gotlands museum.
Föreningen fick 2014 ett tillfälligt engångsbidrag om 75 tkr
från den regionala kulturbudgeten och från fritidsavdelningen
i samband med övergången av konsulenterna till museet. En
stor kostnad har varit lokalhyran för Langska huset. Hösten
2017 har dock hyreskontraktet för huset överförts på
kooperativet Visby stadsodling, vilket radikalt minskat
föreningens hyreskostnad. Föreningen redovisar drygt 2.000
besökare till sina 9 utställningar 2016.

KFN

När Sockenförening
KFN 2017/360

4 000 kr

50 000 kr

5 000 kr Föreningen har en bred verksamhet och samarbetar med
många andra lokala föreningar. Ansökan avser bl.a.
upprustning av Närsakarscenen. Föreningen har trots
uppmaning att söka externt stöd till detta inte gjort så.
Söker även stöd till byggnation och färdigställande av HWC.
Beviljat stöd avser den fotodokumentation som
sockenfotogruppen bedriver.

10 000 kr

30 000 kr

10 000 kr Har beviljats 9,8 + 49 tkr från Fritidsavdelningen. Föreningen
har en bred och varierad verksamhet med barn-, familj- och
folkhälsoperspektiv.

0 kr

10 327 kr

ej ansökt Föreningen söker stöd för första gången. Ansökan görs i
första hand för att täcka underskott i föreningens
driftsbudget (t ex för el, försäkring, vaktmästerilön,
latrinhämtning). Fornstugan är öppen (obemannat)
sommartid, endast två publika aktiviteter.

Fårö Hbf
KFN 2017/188

20 000 kr

74 000 kr

Mästerby Hbf
KFN 2017/168

0 kr

5 000 kr

20 000 kr Söker stöd för att kunna driva Fårö Museum, ffa till
hyreskostnaden. Har med aktivt stöd från Gotlands museum
arbetat fram en högkvalitativa utställning om Fårös
kulturhistoria, "Fårö - en tidsresa". Föreningen budgeterar ca
3000 betalande besökare 2018.
4 000 kr Föreningen ansöker bidrag för fokus på barn- och
familjeaktiviteter. Avslag pga att man inte presenterat
kompletta ansökningshandlingar och har en ekonomi som
inte visar behov av bidrag.

190 500 kr

771 121 kr

1 100 500 kr

1 737 321 kr

Fröjel Hbf
KFN 2017/176
Stiftelsen Norrlanda Fornstuga
KFN 2017/349

SUMMA IDEELLA

Totalsumma Kulturarvet

(NY)

Budget 2018
Budget professionella
Budget ideella
SUMMA Kulturarvet

920 000 kr
180 000 kr
1 100 000 kr
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Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Catrine Wikström

Ärende 5

Datum 28 nov 2017

Kultur- och fritidsnämnden

Fördelning av verksamhetsmedel till regionala
länsinstitutioner inom kultursamverkansmodellen 2018
Förslag till beslut

De regionala kulturinstitutionerna inom kultursamverkansmodellen beviljas medel
(SEK) enligt nedan.

Fördelning
statsbidrag
8 943 416
Gotlands Museum
7 202 206
Gotlands Musikstiftelse
4 697 634
Länsteatern på Gotland
918 931
Gotlands Länsbibliotek
908 668
Film på Gotland
189 145
Danskonsulentverksamhet
Summa
22 860 000

Varav
villkorade
medel2

Fördelning
regionbidrag
7 910 751
402 600
6 370 592
158 900
3 979 190
815 074
811 364
170 324
561 500
20 057 295

Förstärkning
Integration
mötesplatser1 Totalt 2018
83 333
83 333
83 333
83 333
83 333
83 335
500 000

Bakgrund

Gotlands regionala länsinstitutioner har sedan 2011 erhållit verksamhetsmedel via
kultursamverkansmodellen. Modellen innehåller en del statliga medel och en del
regionala medel. De regionala kulturinstitutionernas uppdrag styrs övergripande av
Region Gotland kulturplan 2017-2020, samt ett mer specificerat regionalt uppdrag
inklusive villkor som bifogas beslut om medel.
För första gången sedan modellens införande stärks den regionala delen med 500 000
kr. Förhoppningen är att Kulturrådet ska svara upp med motsvarande höjning enligt
de fördelningsprinciper som rått sedan 2016, det vill säga att Kulturrådet räknar upp
stödet om region/landsting räknar upp. I ovanstående tabell används, för den statliga
delen, samma belopp som 2017. Facit kommer i beslutet från Kulturrådet som
anländer i slutet av januari, varvid ytterligare ett beslut kommer att behövas kring
fördelning av den statliga uppräkningen.
Förstärkningen av den regionala delen avser utveckla arbetet med integration utifrån
ett mångfaldsperspektiv. Region Gotland och det gotländska samhället har under de
senaste åren på ett utmärkt sätt mobiliserat för att ta emot asylsökande. Nu avsätts
resurser för att förstärka det viktiga arbetet med etablering av nyanlända och
integration mellan nya och gamla gotlänningar. Regionfullmäktige beslutade den 25
1

Institutionerna och danskonsulentverksamheten erhåller 83 333 kr vardera inom den regionala delen, vilket avser
förstärkning att använda för integrationssatsningar.
2
Sannolikt kommer Kulturrådet att även inför 2018 villkora en del av scenkonstorganisationernas medel. Eftersom
beslutet från Kulturrådet inte kommer förrän i slutet av januari får detta uppdrag hanteras i särskild ordning.

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

16 937 500
13 656 131
8 760 157
1 817 338
1 803 365
442 804
43 417 295

Kultur- och fritidsförvaltningen

Ärendenr KFN 2017/7

Catrine Wikström

september 2017 om en integrationsstrategi för Gotland och utifrån den görs
konkreta insatser. Särskilt fokus ligger på utbildning som leder till arbete och på
deltagande i samhällslivet genom idrott och kultur. Möjligheter till möten mellan nya
gotlänningar och de som varit här en längre tid och den ömsesidiga förståelse som
kommer med det, uppstår på arbetsplatsen och genom gemensamma upplevelser i
idrottsutövande och kultur. Därför fördelas satsningen mellan
arbetsmarknadsinsatser/vuxenutbildning för nyanlända, samt integration genom
idrott och kultur.
Övergripande handlar den regionala förstärkningen om en satsning på
kulturplanens fokusområde kulturell delaktighet kopplat till mångfald och
kulturens roll inom integration. Medlen ska användas för
integrationssatsningar som möjliggör mötesplatser och ökar delaktigheten till
kultur för människor med olika kulturell bakgrund utifrån ett
mångfaldsperspektiv. Fokus ska ligga på barn och ungdomars integration och
tillgänglighet till kultur på fler arenor än kulturens egna självklara scener och
rum.
Bedömning
Kultur- och fritidsförvaltningens bedömning är att de extra medlen bör
fördelas ut jämnt över de fem regionala kulturinstitutionerna och till
danskonsulentverksamheten, med 83 333 kr vardera. Motiveringen är att
konstarterna ska ha lika förutsättningar att arbeta med integration och
mötesplatser.
Bedömningen är vidare att medlen har störst möjlighet att göra skillnad och få
maximal utväxling om satsningarna bedrivs genom samarbete med fria
professionella kulturskapare samt civilsamhället. Medlen kan med fördel
användas som medfinansiering för större projektansökningar. Särredovisning
av medlen sker genom halvårsavstämning i juni 2018 samt slutredovisning
senast första kvartalet 2019.
Övrig regional fördelning sker i enlighet med förra årets och innefattar en
uppräkning på 2%.
Bilagor
1.
2.
3.
4.
5.

Gotlands Museum inklusive villkor angående kulturarvskonsulent, konstkonsulent och slöjd- och
formkonsulenter.
Gotlands Musikstiftelse
Länsteatern på Gotland inklusive villkor angående scenkonstkonsulent och danskonsulent.
Gotlands länsbibliotek
Film på Gotland inklusive villkor angående filmkonsulent.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Maria Modig

Catrine Wikström

Regional kulturchef

Regional kulturstrateg
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Handlingstyp Beslut

Catrine Wikström

Datum 28 nov 2017

Bilagor ärende 5

Beslut Gotlands Museum 2018
Beslut gällande anslag av statliga och regionala medel (SEK) inom kultursamverkansmodellen år 2018.

Förstärkning
Fördelning Fördelning

Gotlands Museum

Totalt 2018

Integration
statsbidrag regionbidrag mötesplatser1
83 333
8 943 416
7 910 751

16 937 500

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

Maria Modig
Regional kulturchef

Villkor för beviljade medel

Institution som erhållit medel från kultursamverkansmodellen eller Region Gotland och som inte
använt dessa i enlighet med beviljad ansökan och villkor är återbetalningsskyldig.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar om återbetalningsskyldigheten.

Återbetalningsskyldigheten omfattar även ränta på beloppet enligt 2 och 5§§ räntelagen.

Region Gotlands logotype ska synas i alla publikationer och i all marknadsföring.

Bekräftelse på mottaget beslut
För Gotlands Museum

Susanne Thédeen
Länsmuseichef

1

Institutionerna och danskonsulentverksamheten erhåller 83 333 kr vardera inom den regionala delen, vilket avser
förstärkning att använda för integrationssatsningar.
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Villkor
NATIONELLA KULTURPOLITISKA MÅL
Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med
yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet.
Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.
För att uppnå målen ska kulturpolitiken:
• främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla
sina skapande förmågor,
• främja kvalitet och konstnärlig förnyelse,
• främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas,
• främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan,
• särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.
Horisontella perspektiv
•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

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




Kulturellt deltagande
Villkor för kulturskapande
Kulturdriven tillväxt och innovation

Bakgrunden till denna prioritering ligger i de nationella kulturpolitiska målen
samt i de regionala utvecklingsbehoven. Målen omfattar samtliga regionala
kulturinstitutioner på Gotland.
REGIONALT UPPDRAG TILL INSTITUTIONER INOM
KULTURSAMVERKANSMODELLEN
Det regionala uppdraget innebär att institutionen inom sin konstform och
sitt verksamhetsområde ska:
1. Regionalt tillgängliggöra sin verksamhet
Institutionen ska verka för att ge alla invånare på Gotland – oberoende av
ålder, kön, ekonomiska, geografiska, funktionsrelaterade eller sociala
hinder – möjlighet att delta i, och ta del av, det regionala kulturlivet. Barns
och ungas rätt till kultur ska särskilt uppmärksammas.
2. Vara en möjliggörare för Gotlands övriga aktörer
Institutionen ska vara ett nav och en sammanhållande aktör inom sitt
verksamhetsområde. Den ska samordna, förmedla och bygga kunskap
bland annat genom skapandet och utvecklandet av nätverk och
mötesplatser samt genom att delta i samarbeten med andra kulturaktörer,
civilsamhälle och fria professionella kulturskapare.
Institutionen ska sörja för att stödja fria professionella kulturskapare,
bland annat genom tillfälliga anställningar, rådgivning samt att bidra med
kompetens vid samarbeten och gemensamma projektansökningar. Även
amatörer och ideella ska på olika sätt stödjas genom samarbeten.
Genom att anta arbetssätt och metoder som främjar samordning ska både
kulturkonsulenter och fria professionella kulturskapare kunna dra nytta av
den plattform som institutionen utgör.
Vid tillfällig anställning av fria professionella kulturskapare ska
institutionen beakta mångfaldsperspektiv kopplat till aspekterna genus,
könsidentitet och könsuttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion
eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, ålder och klass.
Institutionen ska främja att jämställdhet inom verksamheten uppnås i
praktiken och aktivt arbeta med jämställdhetsarbete. Bidragsmottagande
organisationer uppmanas att anordna och medverka i utbildningar i
jämställdhet.
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De regionala kulturinstitutionerna ska ersätta medverkande fria
professionella kulturskapare enligt gällande avtal och
arvodesrekommendationer, exempelvis MU-avtalet och KLYSorganisationernas arvodesrekommendationer. Detta ska till fullo vara
genomfört 2020.
3. Sörja för att verksamheten håller hög kvalitet och bidrar med
konstnärlig utveckling och förnyelse
Institutionen ska hålla en hög professionell nivå och kvalitet i all sin
verksamhet samt vara en plattform för konstnärlig utveckling och
förnyelse inom området. Institutionen ska göra omvärldsanalyser, koppla
forskning till sin verksamhet, initiera ny kunskap och testa nya grepp.
Institutionen ska årligen genomföra undersökningar där slutkonsumenten
får svara på frågor om nöjdhet kring utbud och innehåll i verksamheten.
4. Tillhandahålla främjandeverksamhet genom huvudmannaskap för
kulturkonsulenter
Institutionen ska för konsulenternas räkning tillhandahålla arbetsplats
inklusive erforderlig teknik, verksamhetsbudget samt tillgång till att kunna
nyttja institutionens administrations-, informations- och
marknadsföringsresurser. Institutionen ska i sitt huvudmannaskap tillse
att arbetsledning och skapande av strukturer för arbetssätt och
verksamhet möjliggör för konsulenten att fullfölja sitt uppdrag, vilket är
bredare än att verka för en enskild institution. Konsulenterna ska,
oberoende av huvudmannaskapet, kunna arbeta främjande över hela
fältet inom sina respektive områden.
Region Gotland ska under perioden 2017-2020 genomföra ett
utredningsarbete där effekter av nuvarande organisation för
konsulenterna analyseras. Utredningen ska bland annat se över
huvudmannaskapet och hur man kan skapa gemensamma strukturer och
samordning. Utredningen ska innehålla ett förslag till organisation som
optimerar utkomst och effekter av satsade medel.
5. Integrationssatsning 83 333 kr
Under 2018 förstärks kultursamverkansmodellen med 83 333 kr per
regional kulturinstitution och för danskonsulentverksamheten.
Övergripande handlar den regionala förstärkningen om en satsning på
kulturplanens fokusområde kulturell delaktighet kopplat till mångfald och
kulturens roll inom integration. Medlen ska användas för
integrationssatsningar som möjliggör mötesplatser och ökar
delaktigheten till kultur för människor med olika kulturell bakgrund utifrån
ett mångfaldsperspektiv. Fokus ska ligga på barn och ungdomars
integration och tillgänglighet till kultur på fler arenor än kulturens egna
självklara scener och rum.
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Ytterligare direktiv kring villkor för medlens användning kan tillkomma och
regional uppföljning kommer att ske i särskild ordning. Medlen bedöms ha
störst möjlighet att göra skillnad och få maximal utväxling om satsningarna
bedrivs genom samarbete med fria professionella kulturskapare samt
civilsamhället. Medlen kan med fördel användas som medfinansiering för
större projektansökningar. Särredovisning av medlen sker genom
halvårsavstämning i juni 2018 samt slutredovisning senast första kvartalet
2019.
ÖVRIGA ÖVERENSKOMMELSER
Inga övriga överenskommelser som rör kultursamverkansmodellen finns.

Formalia
Kulturplanen är det styrande dokumentet där övergripande mål och
riktlinjer för institutionerna finns.
ANSÖKAN
Ansökan om verksamhetsstöd görs via kulturdatabasen.
PLANERING OCH RAPPORTERING
Verksamhetsplaner
Institutionernas verksamhetsplaner ska innehålla specifika mätbara mål
och/eller aktiviteter som svarar mot beslutet och kulturplanens
övergripande fokusområden och mål. Institutionerna ska ta fram två olika
verksamhetsplaner. En årlig detaljerad verksamhetsplan och en fyraårig
långsiktig övergripande verksamhetsplan som till innehåll och tid
harmonierar med kulturplanen, det vill säga följer dess mål och
intentioner samt sträcker sig över samma period. Verksamhetsplanerna
lämnas till regionen i samband med ansökan. Verksamhetsplanerna ska
följa den mall som kultur- och fritidsförvaltningen tillhandahåller.
Ettårig verksamhetsplan - hur
I denna ska framgå hur institutionen arbetar med de prioriteringar som
gäller under perioden utifrån kulturplanen och beslutet. Den ettåriga
verksamhetsplanen visar genomförande, dvs hur de specifika och mätbara
målen ska uppnås, vilka aktiviteter mm.
Fyraårig verksamhetsplan - när
Den fyraåriga verksamhetsplanen ska beskriva uppdraget ur ett långsiktigt
perspektiv samt visa en sammanfattande tidsplan (år 1, 2, 3, 4) för när
måluppfyllelse sker, samt information om eventuella förändringar i
förhållande till ursprunglig planering.
Årsredovisning
Institutionen ska årligen redovisa verksamheten i årsberättelsen eller
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motsvarande2. I denna ska institutionen redogöra för viktiga händelser,
ekonomiskt resultat och göra en beskrivning av hur institutionen arbetat
med att uppfylla målen i kulturplanens fokusområden och de horisontella
perspektiven. Verksamheten ska även beskrivas i relation till det regionala
uppdraget.
UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING
Kulturrådets uppföljning sker kvantitativt och kvalitativt. Den kvantitativa
verksamheten rapporteras årligen till Kulturrådet via kulturdatabasen. Den
kvalitativa uppföljningen görs av kultur- och fritidsförvaltningen utifrån
direktiv från Kulturrådet.
Kultur- och fritidsförvaltningen gör också en egen uppföljning, som sker
främst vid dialogmötena (se nedan under Dialog och möten). Där sker
uppföljning av verksamhetsplaner samt resultatet av den undersökning
kring nöjdhet vad gäller utbud och innehåll i verksamheten som
institutionen årligen ålagts att göra (se punkt 3 under Regionalt uppdrag).
I övrigt åligger det institutionerna att i förekommande fall rapportera det
som efterfrågas från Region Gotland, Kulturrådet och/eller annan
myndighet.
DIALOG OCH MÖTEN
Enskilda möten
Varje institution och kultur- och fritidsförvaltningen för löpande dialog och
gör två avstämningar per år, vilka initieras av förvaltningen.
Avstämningarna avser verksamhetsplan, beslut om verksamhetsmedel,
verksamhetsberättelse, prognos för måluppfyllelse samt eventuella
revideringar av kulturplanen.
Gemensamma möten
Därutöver möts samtliga institutionschefer och kultur- och
fritidsförvaltningen gemensamt en gång per år för generell avstämning.
Avvikelse i förhållande till planerad verksamhet
Om en institutions verksamhet förändras väsentligt i förhållande till
villkoren ska kultur- och fritidsförvaltningen snarast kontaktas.
Förändringar kan medföra att verksamhetsstödet påverkas. På
motsvarande sätt ska förvaltningen i så god tid som möjligt kontakta
institutionen om det uppstår förändringar i de förutsättningar som ligger
till grund för verksamhetsstödet.
FINANSIERING
Institutionernas verksamhet finansieras i huvudsak med offentliga medel
från staten och regionen inom ramen för samverkansmodellen.
2

Uppgifterna avseende den nationella uppföljningen, kvantitativ och kvalitativ ska överensstämma
i all redovisning, oavsett mottagare.
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Verksamhetsstödet betalas ut av kultur- och fritidsförvaltningen efter att
Kulturrådet har meddelat fördelningsbeslut och efter beslut i kultur- och
fritidsnämnden.
ÖVRIGA ÖVERENSKOMMELSER
I förekommande fall kan kultur- och fritidsförvaltningen teckna avtal med
institutionerna kring särskilda frågor. Nya uppdrag kan komma att uppdras
institutionerna, exempelvis efter revidering av kulturplan. Ovan nämnda
uppdrag beskrivs i beslutet eller i bilagor till detsamma.
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Villkor angående kulturarvskonsulent,
konstkonsulent och slöjd- och
formkonsulenter
Gotlands Museum har, som huvudman för fyra kulturkonsulenter, ett övergripande
ansvar för främjandeverksamheten på Gotland inom områdena kulturarv, konst och
främjande av hemslöjd. Genom sitt huvudmannaskap för kulturarvs-, konst- och
slöjd- och formkonsulenterna ska Gotlands Museum möjliggöra att konsulenterna
kan fullfölja sitt uppdrag i enlighet med Region Gotlands kulturplan 2017-2020:
Att öka alla människors möjligheter att möta olika kulturyttringar.
Att bidra till att barn och unga, liksom andra prioriterade målgrupper, får
möjlighet att möta den professionella kulturens olika uttrycksformer hos såväl
institutioner som fria utövare.
 Att ha ett helhetsperspektiv inom respektive område med överblick och
detaljkännedom – lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.
Att
vara en aktiv resurs för alla utövare inom området, exempelvis genom att

verka via olika nätverk, ge stöd i frågor om extern finansiering och
projektansökningar samt initiera kompetensutveckling.
 Att arbeta både strategiskt och operativt, utefter främjandeområdets specifika
förutsättningar.



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

Kultur- och fritidsförvaltningen

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

Catrine Wikström, regional kulturstrateg

9 (9)

Ärendenr KFN 2017/7

Kultur- och fritidsförvaltningen

1 (6)

Handlingstyp Beslut

Catrine Wikström

Datum 28 nov 2017

Beslut Gotlands Musikstiftelse 2018
Beslut gällande anslag av statliga och regionala medel (SEK) inom kultursamverkansmodellen år 2018.

Varav
Fördelning villkorade Fördelning
statsbidrag medel2
regionbidrag
Gotlands
Musikstiftelse

7 202 206

402 600

6 370 592

Förstärkning
Integration
mötesplatser1 Totalt 2018

83 333

13 656 131

Medlen beviljas under förutsättning att de mål som beskrivs i den regionala kulturplanen och
institutionens verksamhetsplan uppfylls. För beslutet gäller de förutsättningar som beskrivs nedan
under rubriken Villkor och Formalia.
För Region Gotland, kultur- och fritidsförvaltningen

Maria Modig
Regional kulturchef
Villkor för beviljade medel

Institution som erhållit medel från kultursamverkansmodellen eller Region Gotland och som inte
använt dessa i enlighet med beviljad ansökan och villkor är återbetalningsskyldig.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar om återbetalningsskyldigheten.

Återbetalningsskyldigheten omfattar även ränta på beloppet enligt 2 och 5§§ räntelagen.

Region Gotlands logotype ska synas i alla publikationer och i all marknadsföring.
Bekräftelse på mottaget beslut
För Gotlands Musikstiftelse

Dag Franzén
Länsmusikchef

1

Institutionerna och danskonsulentverksamheten erhåller 83 333 kr vardera inom den regionala delen, vilket avser
förstärkning att använda för integrationssatsningar.
2
Sannolikt kommer Kulturrådet att även inför 2018 villkora en del av scenkonstorganisationernas medel. Eftersom
beslutet från Kulturrådet inte kommer förrän i slutet av januari får detta uppdrag hanteras i särskild ordning.

Besöksadress Visborgsallén 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Plusgiro 18 97 50-3

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

E-post registrator-kfn@gotland.se

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

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

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




Kulturellt deltagande
Villkor för kulturskapande
Kulturdriven tillväxt och innovation

Bakgrunden till denna prioritering ligger i de nationella kulturpolitiska målen
samt i de regionala utvecklingsbehoven. Målen omfattar samtliga regionala
kulturinstitutioner på Gotland.
REGIONALT UPPDRAG TILL INSTITUTIONER INOM
KULTURSAMVERKANSMODELLEN
Det regionala uppdraget innebär att institutionen inom sin konstform och
sitt verksamhetsområde ska:
1. Regionalt tillgängliggöra sin verksamhet
Institutionen ska verka för att ge alla invånare på Gotland – oberoende av
ålder, kön, ekonomiska, geografiska, funktionsrelaterade eller sociala
hinder – möjlighet att delta i, och ta del av, det regionala kulturlivet. Barns
och ungas rätt till kultur ska särskilt uppmärksammas.
2. Vara en möjliggörare för Gotlands övriga aktörer
Institutionen ska vara ett nav och en sammanhållande aktör inom sitt
verksamhetsområde. Den ska samordna, förmedla och bygga kunskap
bland annat genom skapandet och utvecklandet av nätverk och
mötesplatser samt genom att delta i samarbeten med andra kulturaktörer,
civilsamhälle och fria professionella kulturskapare.
Institutionen ska sörja för att stödja fria professionella kulturaktörer, t ex
genom tillfälliga anställningar, rådgivning samt att bidra med kompetens
vid samarbeten och gemensamma projektansökningar. Även amatörer och
ideella ska på olika sätt stödjas genom samarbeten.
Genom att anta arbetssätt och metoder som främjar samordning ska både
kulturkonsulenter och fria professionella kulturskapare kunna dra nytta av
den plattform som institutionen utgör.
Vid tillfällig anställning av fria professionella kulturskapare ska
institutionen beakta mångfaldsperspektiv kopplat till aspekterna genus,
könsidentitet och könsuttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion
eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, ålder och klass.
Institutionen ska främja att jämställdhet inom verksamheten uppnås i
praktiken och aktivt arbeta med jämställdhetsarbete. Bidragsmottagande
organisationer uppmanas att anordna och medverka i utbildningar i
jämställdhet.
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De regionala kulturinstitutionerna ska ersätta medverkande fria
professionella kulturskapare enligt gällande avtal och
arvodesrekommendationer, exempelvis MU-avtalet och KLYSorganisationernas arvodesrekommendationer. Detta ska till fullo vara
genomfört 2020.
3. Sörja för att verksamheten håller hög kvalitet och bidrar med
konstnärlig utveckling och förnyelse
Institutionen ska hålla en hög professionell nivå och kvalitet i all sin
verksamhet samt vara en plattform för konstnärlig utveckling och
förnyelse inom området. Institutionen ska göra omvärldsanalyser, koppla
forskning till sin verksamhet, initiera ny kunskap och testa nya grepp.
Institutionen ska årligen genomföra undersökningar där slutkonsumenten
får svara på frågor om nöjdhet kring utbud och innehåll i verksamheten.
4. Integrationssatsning 83 333 kr
Under 2018 förstärks kultursamverkansmodellen med 83 333 kr per
regional kulturinstitution och för danskonsulentverksamheten.
Övergripande handlar den regionala förstärkningen om en satsning på
kulturplanens fokusområde kulturell delaktighet kopplat till mångfald och
kulturens roll inom integration. Medlen ska användas för
integrationssatsningar som möjliggör mötesplatser och ökar
delaktigheten till kultur för människor med olika kulturell bakgrund utifrån
ett mångfaldsperspektiv. Fokus ska ligga på barn och ungdomars
integration och tillgänglighet till kultur på fler arenor än kulturens egna
självklara scener och rum.
Ytterligare direktiv kring villkor för medlens användning kan tillkomma och
regional uppföljning kommer att ske i särskild ordning. Medlen bedöms ha
störst möjlighet att göra skillnad och få maximal utväxling om satsningarna
bedrivs genom samarbete med fria professionella kulturskapare samt
civilsamhället. Medlen kan med fördel användas som medfinansiering för
större projektansökningar. Särredovisning av medlen sker genom
halvårsavstämning i juni 2018 samt slutredovisning senast första kvartalet
2019.
ÖVRIGA ÖVERENSKOMMELSER
Inga övriga överenskommelser som rör kultursamverkansmodellen finns.

Formalia
Kulturplanen är det styrande dokumentet där övergripande mål och
riktlinjer för institutionerna finns.
ANSÖKAN
Ansökan om verksamhetsstöd görs via kulturdatabasen.
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PLANERING OCH RAPPORTERING
Verksamhetsplaner
Institutionernas verksamhetsplaner ska innehålla specifika mätbara mål
och/eller aktiviteter som svarar mot beslutet och kulturplanens
övergripande fokusområden och mål. Institutionerna ska ta fram två olika
verksamhetsplaner. En årlig detaljerad verksamhetsplan och en fyraårig
långsiktig övergripande verksamhetsplan som till innehåll och tid
harmonierar med kulturplanen, det vill säga följer dess mål och
intentioner samt sträcker sig över samma period. Verksamhetsplanerna
lämnas till regionen i samband med ansökan. Verksamhetsplanerna ska
följa den mall som kultur- och fritidsförvaltningen tillhandahåller.
Ettårig verksamhetsplan - hur
I denna ska framgå hur institutionen arbetar med de prioriteringar som
gäller under perioden utifrån kulturplanen och beslutet. Den ettåriga
verksamhetsplanen visar genomförande, dvs hur de specifika och mätbara
målen ska uppnås, vilka aktiviteter mm.
Fyraårig verksamhetsplan - när
Den fyraåriga verksamhetsplanen ska beskriva uppdraget ur ett långsiktigt
perspektiv samt visa en sammanfattande tidsplan (år 1, 2, 3, 4) för när
måluppfyllelse sker, samt information om eventuella förändringar i
förhållande till ursprunglig planering.
Årsredovisning
Institutionen ska årligen redovisa verksamheten i årsberättelsen eller
motsvarande3. I denna ska institutionen redogöra för viktiga händelser,
ekonomiskt resultat och göra en beskrivning av hur institutionen arbetat
med att uppfylla målen i kulturplanens fokusområden och de horisontella
perspektiven. Verksamheten ska även beskrivas i relation till det regionala
uppdraget.
För scenkonstinstitutionerna gäller att de även ska bekräfta att planerade
aktiviteter genomförts vad gäller den verksamhet som bedrivits för de
medel som villkorats för kvalitetsförstärkande åtgärder. De ska också
genom årsredovisning och verksamhetsberättelse redovisa hur de
villkorade medlen använts.
UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING
Kulturrådets uppföljning sker kvantitativt och kvalitativt. Den kvantitativa
verksamheten rapporteras årligen till Kulturrådet via kulturdatabasen. Den
kvalitativa uppföljningen görs av kultur- och fritidsförvaltningen utifrån
direktiv från Kulturrådet.

3

Uppgifterna avseende den nationella uppföljningen, kvantitativ och kvalitativ, ska
överensstämma i all redovisning oavsett mottagare.

5 (6)

Kultur- och fritidsförvaltningen

Ärendenr KFN 2017/7

Catrine Wikström

Kultur- och fritidsförvaltningen gör också en egen uppföljning, som sker
främst vid dialogmötena (se nedan under Dialog och möten). Där sker
uppföljning av verksamhetsplaner samt resultatet av den undersökning
kring nöjdhet vad gäller utbud och innehåll i verksamheten som
institutionen årligen ålagts att göra (se punkt 3 under Regionalt uppdrag).
I övrigt åligger det institutionerna att i förekommande fall rapportera det
som efterfrågas från Region Gotland, Kulturrådet och/eller annan
myndighet.
DIALOG OCH MÖTEN
Enskilda möten
Varje institution och kultur- och fritidsförvaltningen för löpande dialog och
gör två avstämningar per år, vilka initieras av förvaltningen.
Avstämningarna avser verksamhetsplan, beslut om verksamhetsmedel,
verksamhetsberättelse, prognos för måluppfyllelse samt eventuella
revideringar av kulturplanen.
Gemensamma möten
Därutöver möts samtliga institutionschefer och kultur- och
fritidsförvaltningen gemensamt en gång per år för generell avstämning.
Avvikelse i förhållande till planerad verksamhet
Om en institutions verksamhet förändras väsentligt i förhållande till
villkoren ska kultur- och fritidsförvaltningen snarast kontaktas.
Förändringar kan medföra att verksamhetsstödet påverkas. På
motsvarande sätt ska förvaltningen i så god tid som möjligt kontakta
institutionen om det uppstår förändringar i de förutsättningar som ligger
till grund för verksamhetsstödet.
FINANSIERING
Institutionernas verksamhet finansieras i huvudsak med offentliga medel
från staten och regionen inom ramen för samverkansmodellen.
Verksamhetsstödet betalas ut av kultur- och fritidsförvaltningen efter att
Kulturrådet har meddelat fördelningsbeslut och efter beslut i kultur- och
fritidsnämnden.
ÖVRIGA ÖVERENSKOMMELSER
I förekommande fall kan kultur- och fritidsförvaltningen teckna avtal med
institutionerna kring särskilda frågor. Nya uppdrag kan komma att uppdras
institutionerna, exempelvis efter revidering av kulturplan. Ovan nämnda
uppdrag beskrivs i beslutet eller i bilagor till detsamma.
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Handlingstyp Beslut

Catrine Wikström

Datum 28 nov 2017

Beslut Länsteatern på Gotland 2018
Beslut gällande anslag av statliga och regionala medel (SEK) inom kultursamverkansmodellen år 2018.

Varav
villkorade Fördelning
medel2
regionbidrag

Fördelning
statsbidrag
Länsteatern på
Gotland

4 697 634

158 900

3 979 190

Förstärkning
Integration
mötesplatser1 Totalt 2018

83 333

8 760 157

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

Maria Modig
Regional kulturchef

Villkor för beviljade medel

Institution som erhållit medel från kultursamverkansmodellen eller Region Gotland och som inte
använt dessa i enlighet med beviljad ansökan och villkor är återbetalningsskyldig.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar om återbetalningsskyldigheten.

Återbetalningsskyldigheten omfattar även ränta på beloppet enligt 2 och 5§§ räntelagen.

Region Gotlands logotype ska synas i alla publikationer och i all marknadsföring.

Bekräftelse på mottaget beslut
För Länsteatern på Gotland

Thomas Sundström
Länsteaterchef

1

Institutionerna och danskonsulentverksamheten erhåller 83 333 kr vardera inom den regionala delen, vilket avser
förstärkning att använda för integrationssatsningar.
2
Sannolikt kommer Kulturrådet att även inför 2018 villkora en del av scenkonstorganisationernas medel. Eftersom
beslutet från Kulturrådet inte kommer förrän i slutet av januari får detta uppdrag hanteras i särskild ordning.

Besöksadress Visborgsallén 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Plusgiro 18 97 50-3

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

E-post registrator-kfn@gotland.se

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

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

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




Kulturellt deltagande
Villkor för kulturskapande
Kulturdriven tillväxt och innovation

Bakgrunden till denna prioritering ligger i de nationella kulturpolitiska målen
samt i de regionala utvecklingsbehoven. Målen omfattar samtliga regionala
kulturinstitutioner på Gotland.
REGIONALT UPPDRAG TILL INSTITUTIONER INOM
KULTURSAMVERKANSMODELLEN
Det regionala uppdraget innebär att institutionen inom sin konstform och
sitt verksamhetsområde ska:
1. Regionalt tillgängliggöra sin verksamhet
Institutionen ska verka för att ge alla invånare på Gotland – oberoende av
ålder, kön, ekonomiska, geografiska, funktionsrelaterade eller sociala
hinder – möjlighet att delta i, och ta del av, det regionala kulturlivet. Barns
och ungas rätt till kultur ska särskilt uppmärksammas.
2. Vara en möjliggörare för Gotlands övriga aktörer
Institutionen ska vara ett nav och en sammanhållande aktör inom sitt
verksamhetsområde. Den ska samordna, förmedla och bygga kunskap
bland annat genom skapandet och utvecklandet av nätverk och
mötesplatser samt genom att delta i samarbeten med andra kulturaktörer,
civilsamhälle och fria professionella kulturskapare.
Institutionen ska sörja för att stödja fria professionella kulturaktörer, t ex
genom tillfälliga anställningar, rådgivning samt att bidra med kompetens
vid samarbeten och gemensamma projektansökningar. Även amatörer och
ideella ska på olika sätt stödjas genom samarbeten.
Genom att anta arbetssätt och metoder som främjar samordning ska både
kulturkonsulenter och fria professionella kulturskapare kunna dra nytta av
den plattform som institutionen utgör.
Vid tillfällig anställning av fria professionella kulturskapare ska
institutionen beakta mångfaldsperspektiv kopplat till aspekterna genus,
könsidentitet och könsuttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion
eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, ålder och klass.
Institutionen ska främja att jämställdhet inom verksamheten uppnås i
praktiken och aktivt arbeta med jämställdhetsarbete. Bidragsmottagande
organisationer uppmanas att anordna och medverka i utbildningar i
jämställdhet.
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De regionala kulturinstitutionerna ska ersätta medverkande fria
professionella kulturskapare enligt gällande avtal och
arvodesrekommendationer, exempelvis MU-avtalet och KLYSorganisationernas arvodesrekommendationer. Detta ska till fullo vara
genomfört 2020.
3. Sörja för att verksamheten håller hög kvalitet och bidrar med
konstnärlig utveckling och förnyelse
Institutionen ska hålla en hög professionell nivå och kvalitet i all sin
verksamhet samt vara en plattform för konstnärlig utveckling och
förnyelse inom området. Institutionen ska göra omvärldsanalyser, koppla
forskning till sin verksamhet, initiera ny kunskap och testa nya grepp.
Institutionen ska årligen genomföra undersökningar där slutkonsumenten
får svara på frågor om nöjdhet kring utbud och innehåll i verksamheten.
4. Tillhandahålla främjandeverksamhet genom huvudmannaskap för
kulturkonsulenter
Institutionen ska för konsulenternas räkning tillhandahålla arbetsplats
inklusive erforderlig teknik, verksamhetsbudget och tillgång till att kunna
nyttja institutionens administrations-, informations- och
marknadsföringsresurser. Institutionen ska i sitt huvudmannaskap tillse
att arbetsledning och skapande av strukturer för arbetssätt och
verksamhet möjliggör för konsulenten att fullfölja sitt uppdrag, vilket är
bredare än att verka för en enskild institution. Konsulenterna ska,
oberoende av huvudmannaskapet, kunna arbeta främjande över hela
fältet inom sina respektive områden.
Region Gotland ska under perioden 2017-2020 genomföra ett
utredningsarbete där effekter av nuvarande organisation för
konsulenterna analyseras. Utredningen ska bland annat se över
huvudmannaskapet och hur man kan skapa gemensamma strukturer och
samordning. Utredningen ska innehålla ett förslag till organisation som
optimerar utkomst och effekter av satsade medel.
5. Integrationssatsning 83 333 kr
Under 2018 förstärks kultursamverkansmodellen med 83 333 kr per
regional kulturinstitution och för danskonsulentverksamheten.
Övergripande handlar den regionala förstärkningen om en satsning på
kulturplanens fokusområde kulturell delaktighet kopplat till mångfald och
kulturens roll inom integration. Medlen ska användas för
integrationssatsningar som möjliggör mötesplatser och ökar
delaktigheten till kultur för människor med olika kulturell bakgrund utifrån
ett mångfaldsperspektiv. Fokus ska ligga på barn och ungdomars
integration och tillgänglighet till kultur på fler arenor än kulturens egna
självklara scener och rum.
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Ytterligare direktiv kring villkor för medlens användning kan tillkomma och
regional uppföljning kommer att ske i särskild ordning. Medlen bedöms ha
störst möjlighet att göra skillnad och få maximal utväxling om satsningarna
bedrivs genom samarbete med fria professionella kulturskapare samt
civilsamhället. Medlen kan med fördel användas som medfinansiering för
större projektansökningar. Särredovisning av medlen sker genom
halvårsavstämning i juni 2018 samt slutredovisning senast första kvartalet
2019.
ÖVRIGA ÖVERENSKOMMELSER
Inga övriga överenskommelser som rör kultursamverkansmodellen finns.

Formalia
Kulturplanen är det styrande dokumentet där övergripande mål och
riktlinjer för institutionerna finns.
ANSÖKAN
Ansökan om verksamhetsstöd görs via kulturdatabasen.
PLANERING OCH RAPPORTERING
Verksamhetsplaner
Institutionernas verksamhetsplaner ska innehålla specifika mätbara mål
och/eller aktiviteter som svarar mot beslutet och kulturplanens
övergripande fokusområden och mål. Institutionerna ska ta fram två olika
verksamhetsplaner. En årlig detaljerad verksamhetsplan och en fyraårig
långsiktig övergripande verksamhetsplan som till innehåll och tid
harmonierar med kulturplanen, det vill säga följer dess mål och
intentioner samt sträcker sig över samma period. Verksamhetsplanerna
lämnas till regionen i samband med ansökan. Verksamhetsplanerna ska
följa den mall som kultur- och fritidsförvaltningen tillhandahåller.
Ettårig verksamhetsplan - hur
I denna ska framgå hur institutionen arbetar med de prioriteringar som
gäller under perioden utifrån kulturplanen och beslutet. Den ettåriga
verksamhetsplanen visar genomförande, dvs hur de specifika och mätbara
målen ska uppnås, vilka aktiviteter mm.
Fyraårig verksamhetsplan - när
Den fyraåriga verksamhetsplanen ska beskriva uppdraget ur ett långsiktigt
perspektiv samt visa en sammanfattande tidsplan (år 1, 2, 3, 4) för när
måluppfyllelse sker, samt information om eventuella förändringar i
förhållande till ursprunglig planering.
Årsredovisning
Institutionen ska årligen redovisa verksamheten i årsberättelsen eller

5 (9)

Kultur- och fritidsförvaltningen

Ärendenr KFN 2017/7

Catrine Wikström

motsvarande3. I denna ska institutionen redogöra för viktiga händelser,
ekonomiskt resultat och göra en beskrivning av hur institutionen arbetat
med att uppfylla målen i kulturplanens fokusområden och de horisontella
perspektiven. Verksamheten ska även beskrivas i relation till det regionala
uppdraget.
För scenkonstinstitutionerna gäller att de även ska bekräfta att planerade
aktiviteter genomförts vad gäller den verksamhet som bedrivits för de
medel som villkorats för kvalitetsförstärkande åtgärder. De ska också
genom årsredovisning och verksamhetsberättelse redovisa hur de
villkorade medlen använts.
UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING
Kulturrådets uppföljning sker kvantitativt och kvalitativt. Den kvantitativa
verksamheten rapporteras årligen till Kulturrådet via kulturdatabasen. Den
kvalitativa uppföljningen görs av kultur- och fritidsförvaltningen utifrån
direktiv från Kulturrådet.
Kultur- och fritidsförvaltningen gör också en egen uppföljning, som sker
främst vid dialogmötena (se nedan under Dialog och möten). Där sker
uppföljning av verksamhetsplaner samt resultatet av den undersökning
kring nöjdhet vad gäller utbud och innehåll i verksamheten som
institutionen årligen ålagts att göra (se punkt 3 under Regionalt uppdrag).
I övrigt åligger det institutionerna att i förekommande fall rapportera det
som efterfrågas från Region Gotland, Kulturrådet och/eller annan
myndighet.
DIALOG OCH MÖTEN
Enskilda möten
Varje institution och kultur- och fritidsförvaltningen för löpande dialog och
gör två avstämningar per år, vilka initieras av förvaltningen.
Avstämningarna avser verksamhetsplan, beslut om verksamhetsmedel,
verksamhetsberättelse, prognos för måluppfyllelse samt eventuella
revideringar av kulturplanen.
Gemensamma möten
Därutöver möts samtliga institutionschefer och kultur- och
fritidsförvaltningen gemensamt en gång per år för generell avstämning.
Avvikelse i förhållande till planerad verksamhet
Om en institutions verksamhet förändras väsentligt i förhållande till
villkoren ska kultur- och fritidsförvaltningen snarast kontaktas.
Förändringar kan medföra att verksamhetsstödet påverkas. På
motsvarande sätt ska förvaltningen i så god tid som möjligt kontakta
3

Uppgifterna avseende den nationella uppföljningen, kvantitativ och kvalitativ, ska
överensstämma i all redovisning oavsett mottagare.
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institutionen om det uppstår förändringar i de förutsättningar som ligger
till grund för verksamhetsstödet.
FINANSIERING
Institutionernas verksamhet finansieras i huvudsak med offentliga medel
från staten och regionen inom ramen för samverkansmodellen.
Verksamhetsstödet betalas ut av kultur- och fritidsförvaltningen efter att
Kulturrådet har meddelat fördelningsbeslut och efter beslut i kultur- och
fritidsnämnden.
ÖVRIGA ÖVERENSKOMMELSER
I förekommande fall kan kultur- och fritidsförvaltningen teckna avtal med
institutionerna kring särskilda frågor. Nya uppdrag kan komma att uppdras
institutionerna, exempelvis efter revidering av kulturplanen. Ovan nämnda
uppdrag beskrivs i beslutet eller i bilagor till detsamma.
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Villkor angående scenkonstkonsulent och
danskonsulent
Länsteatern på Gotland har, som huvudman för scenkonstkonsulenten, samt som
ansvarig för danskonsulentens arbetsledning, ett övergripande ansvar för
främjandeverksamheten på Gotland inom områdena teater, dans och musik. Genom
sitt huvudmannaskap för scenkonstkonsulenten och arbetsledningen för
danskonsulenten ska Länsteatern på Gotland möjliggöra att konsulenterna kan
fullfölja sitt uppdrag i enlighet med Region Gotlands kulturplan 2017-2020:








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

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

Kultur- och fritidsförvaltningen

Thomas Sundström, teaterchef
Annika Wassén, scenkonstkonsulent
Gia Schager, danskonsulent

Catrine Wikström, regional kulturstrateg
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Datum 28 nov 2017

Beslut Gotlands länsbibliotek 2018
Beslut gällande anslag av statliga och regionala medel (SEK) inom kultursamverkansmodellen år 2018.

Fördelning Fördelning
statsbidrag regionbidrag
Gotlands Länsbibliotek
918 931
815 074

Förstärkning
Integration
mötesplatser1
83 333

Totalt 2018
1 817 338

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

Maria Modig
Regional kulturchef

Villkor för beviljade medel

Institution som erhållit medel från kultursamverkansmodellen eller Region Gotland och som inte
använt dessa i enlighet med beviljad ansökan och villkor är återbetalningsskyldig.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar om återbetalningsskyldigheten.

Återbetalningsskyldigheten omfattar även ränta på beloppet enligt 2 och 5§§ räntelagen.

Region Gotlands logotype ska synas i alla publikationer och i all marknadsföring.

Bekräftelse på mottaget beslut
För Gotlands länsbibliotek

Åsa Ingmansson
Bibliotekschef
1

Institutionerna och danskonsulentverksamheten erhåller 83 333 kr vardera inom den regionala delen, vilket avser
förstärkning att använda för integrationssatsningar.

Besöksadress Visborgsallén 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Plusgiro 18 97 50-3

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

E-post registrator-kfn@gotland.se

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

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

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




Kulturellt deltagande
Villkor för kulturskapande
Kulturdriven tillväxt och innovation

Bakgrunden till denna prioritering ligger i de nationella kulturpolitiska målen
samt i de regionala utvecklingsbehoven. Målen omfattar samtliga regionala
kulturinstitutioner på Gotland.
REGIONALT UPPDRAG TILL INSTITUTIONER INOM
KULTURSAMVERKANSMODELLEN
Det regionala uppdraget innebär att institutionen inom sin konstform och
sitt verksamhetsområde ska:
1. Regionalt tillgängliggöra sin verksamhet
Institutionen ska verka för att ge alla invånare på Gotland – oberoende av
ålder, kön, ekonomiska, geografiska, funktionsrelaterade eller sociala
hinder – möjlighet att delta i, och ta del av, det regionala kulturlivet. Barns
och ungas rätt till kultur ska särskilt uppmärksammas.
2. Vara en möjliggörare för Gotlands övriga aktörer
Institutionen ska vara ett nav och en sammanhållande aktör inom sitt
verksamhetsområde. Den ska samordna, förmedla och bygga kunskap
bland annat genom skapandet och utvecklandet av nätverk och
mötesplatser samt genom att delta i samarbeten med andra kulturaktörer,
civilsamhälle och fria professionella kulturskapare.
Institutionen ska sörja för att stödja fria professionella kulturskapare,
bland annat genom tillfälliga anställningar, rådgivning samt att bidra med
kompetens vid samarbeten och gemensamma projektansökningar. Även
amatörer och ideella ska på olika sätt stödjas genom samarbeten.
Genom att anta arbetssätt och metoder som främjar samordning ska både
kulturkonsulenter och fria professionella kulturskapare kunna dra nytta av
den plattform som institutionen utgör.
Vid tillfällig anställning av fria professionella kulturskapare ska
institutionen beakta mångfaldsperspektiv kopplat till aspekterna genus,
könsidentitet och könsuttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion
eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, ålder och klass.
Institutionen ska främja att jämställdhet inom verksamheten uppnås i
praktiken och aktivt arbeta med jämställdhetsarbete. Bidragsmottagande
organisationer uppmanas att anordna och medverka i utbildningar i
jämställdhet.
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De regionala kulturinstitutionerna ska ersätta medverkande fria
professionella kulturskapare enligt gällande avtal och
arvodesrekommendationer, exempelvis MU-avtalet och KLYSorganisationernas arvodesrekommendationer. Detta ska till fullo vara
genomfört 2020.
3. Sörja för att verksamheten håller hög kvalitet och bidrar med
konstnärlig utveckling och förnyelse
Institutionen ska hålla en hög professionell nivå och kvalitet i all sin
verksamhet samt vara en plattform för konstnärlig utveckling och
förnyelse inom området. Institutionen ska göra omvärldsanalyser, koppla
forskning till sin verksamhet, initiera ny kunskap och testa nya grepp.
Institutionen ska årligen genomföra undersökningar där slutkonsumenten
får svara på frågor om nöjdhet kring utbud och innehåll i verksamheten.
4. Integrationssatsning 83 333 kr
Under 2018 förstärks kultursamverkansmodellen med 83 333 kr per
regional kulturinstitution och för danskonsulentverksamheten.
Övergripande handlar den regionala förstärkningen om en satsning på
kulturplanens fokusområde kulturell delaktighet kopplat till mångfald och
kulturens roll inom integration. Medlen ska användas för
integrationssatsningar som möjliggör mötesplatser och ökar
delaktigheten till kultur för människor med olika kulturell bakgrund utifrån
ett mångfaldsperspektiv. Fokus ska ligga på barn och ungdomars
integration och tillgänglighet till kultur på fler arenor än kulturens egna
självklara scener och rum.
Ytterligare direktiv kring villkor för medlens användning kan tillkomma och
regional uppföljning kommer att ske i särskild ordning. Medlen bedöms ha
störst möjlighet att göra skillnad och få maximal utväxling om satsningarna
bedrivs genom samarbete med fria professionella kulturskapare samt
civilsamhället. Medlen kan med fördel användas som medfinansiering för
större projektansökningar. Särredovisning av medlen sker genom
halvårsavstämning i juni 2018 samt slutredovisning senast första kvartalet
2019.
ÖVRIGA ÖVERENSKOMMELSER
Inga övriga överenskommelser som rör kultursamverkansmodellen finns.

Formalia
Kulturplanen är det styrande dokumentet där övergripande mål och
riktlinjer för institutionerna finns.
ANSÖKAN
Ansökan om verksamhetsstöd görs via kulturdatabasen.
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PLANERING OCH RAPPORTERING
Verksamhetsplaner
Institutionernas verksamhetsplaner ska innehålla specifika mätbara mål
och/eller aktiviteter som svarar mot beslutet och kulturplanens
övergripande fokusområden och mål. Institutionerna ska ta fram två olika
verksamhetsplaner. En årlig detaljerad verksamhetsplan och en fyraårig
långsiktig övergripande verksamhetsplan som till innehåll och tid
harmonierar med kulturplanen, det vill säga följer dess mål och
intentioner samt sträcker sig över samma period. Verksamhetsplanerna
lämnas till regionen i samband med ansökan. Verksamhetsplanerna ska
följa den mall som kultur- och fritidsförvaltningen tillhandahåller.
Ettårig verksamhetsplan - hur
I denna ska framgå hur institutionen arbetar med de prioriteringar som
gäller under perioden utifrån kulturplanen och beslutet. Den ettåriga
verksamhetsplanen visar genomförande, dvs hur de specifika och mätbara
målen ska uppnås, vilka aktiviteter mm.
Fyraårig verksamhetsplan - när
Den fyraåriga verksamhetsplanen ska beskriva uppdraget ur ett långsiktigt
perspektiv samt visa en sammanfattande tidsplan (år 1, 2, 3, 4) för när
måluppfyllelse sker, samt information om eventuella förändringar i
förhållande till ursprunglig planering.
Årsredovisning
Institutionen ska årligen redovisa verksamheten i årsberättelsen eller
motsvarande2. I denna ska institutionen redogöra för viktiga händelser,
ekonomiskt resultat och göra en beskrivning av hur institutionen arbetat
med att uppfylla målen i kulturplanens fokusområden och de horisontella
perspektiven. Verksamheten ska även beskrivas i relation till det regionala
uppdraget.
UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING
Kulturrådets uppföljning sker kvantitativt och kvalitativt. Den kvantitativa
verksamheten rapporteras årligen till Kulturrådet via kulturdatabasen. Den
kvalitativa uppföljningen görs av kultur- och fritidsförvaltningen utifrån
direktiv från Kulturrådet.
Kultur- och fritidsförvaltningen gör också en egen uppföljning, som sker
främst vid dialogmötena (se nedan under Dialog och möten). Där sker
uppföljning av verksamhetsplaner samt resultatet av den undersökning
kring nöjdhet vad gäller utbud och innehåll i verksamheten som
institutionen årligen ålagts att göra (se punkt 3 under Regionalt uppdrag).

2

Uppgifterna avseende den nationella uppföljningen, kvantitativ och kvalitativ ska överensstämma
i all redovisning, oavsett mottagare.
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I övrigt åligger det institutionerna att i förekommande fall rapportera det
som efterfrågas från Region Gotland, Kulturrådet och/eller annan
myndighet.
DIALOG OCH MÖTEN
Enskilda möten
Varje institution och kultur- och fritidsförvaltningen för löpande dialog och
gör två avstämningar per år, vilka initieras av förvaltningen.
Avstämningarna avser verksamhetsplan, beslut om verksamhetsmedel,
verksamhetsberättelse, prognos för måluppfyllelse samt eventuella
revideringar av kulturplanen.
Gemensamma möten
Därutöver möts samtliga institutionschefer och kultur- och
fritidsförvaltningen gemensamt en gång per år för generell avstämning.
Avvikelse i förhållande till planerad verksamhet
Om en institutions verksamhet förändras väsentligt i förhållande till
villkoren ska kultur- och fritidsförvaltningen snarast kontaktas.
Förändringar kan medföra att verksamhetsstödet påverkas. På
motsvarande sätt ska förvaltningen i så god tid som möjligt kontakta
institutionen om det uppstår förändringar i de förutsättningar som ligger
till grund för verksamhetsstödet.
FINANSIERING
Institutionernas verksamhet finansieras i huvudsak med offentliga medel
från staten och regionen inom ramen för samverkansmodellen.
Verksamhetsstödet betalas ut av kultur- och fritidsförvaltningen efter att
Kulturrådet har meddelat fördelningsbeslut och efter beslut i kultur- och
fritidsnämnden.
ÖVRIGA ÖVERENSKOMMELSER
I förekommande fall kan kultur- och fritidsförvaltningen teckna avtal med
institutionerna kring särskilda frågor. Nya uppdrag kan komma att uppdras
institutionerna, exempelvis efter revidering av kulturplan. Ovan nämnda
uppdrag beskrivs i beslutet eller i bilagor till detsamma.
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Datum 28 nov 2017

Beslut Film på Gotland 2018
Beslut gällande anslag av statliga och regionala medel (SEK) inom kultursamverkansmodellen år 2018.

Film på Gotland

Fördelning Fördelning
statsbidrag regionbidrag
908 668
811 364

Förstärkning
Integration
mötesplatser1
83 333

Totalt 2018
1 803 365

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

Maria Modig
Regional kulturchef

Villkor för beviljade medel

Institution som erhållit medel från kultursamverkansmodellen eller Region Gotland och som inte
använt dessa i enlighet med beviljad ansökan och villkor är återbetalningsskyldig.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar om återbetalningsskyldigheten.

Återbetalningsskyldigheten omfattar även ränta på beloppet enligt 2 och 5§§ räntelagen.

Region Gotlands logotype ska synas i alla publikationer och i all marknadsföring.

Bekräftelse på mottaget beslut

För Film på Gotland

Björn Ahlsén
Chef kultur- och ungdomsavdelningen

1

Institutionerna och danskonsulentverksamheten erhåller 83 333 kr vardera inom den regionala delen, vilket avser
förstärkning att använda för integrationssatsningar.

Besöksadress Visborgsallén 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Plusgiro 18 97 50-3

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

E-post registrator-kfn@gotland.se

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

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

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




Kulturellt deltagande
Villkor för kulturskapande
Kulturdriven tillväxt och innovation

Bakgrunden till denna prioritering ligger i de nationella kulturpolitiska målen
samt i de regionala utvecklingsbehoven. Målen omfattar samtliga regionala
kulturinstitutioner på Gotland.
REGIONALT UPPDRAG TILL INSTITUTIONER INOM
KULTURSAMVERKANSMODELLEN
Det regionala uppdraget innebär att institutionen inom sin konstform och
sitt verksamhetsområde ska:
1. Regionalt tillgängliggöra sin verksamhet
Institutionen ska verka för att ge alla invånare på Gotland – oberoende av
ålder, kön, ekonomiska, geografiska, funktionsrelaterade eller sociala
hinder – möjlighet att delta i, och ta del av, det regionala kulturlivet. Barns
och ungas rätt till kultur ska särskilt uppmärksammas.
2. Vara en möjliggörare för Gotlands övriga aktörer
Institutionen ska vara ett nav och en sammanhållande aktör inom sitt
verksamhetsområde. Den ska samordna, förmedla och bygga kunskap
bland annat genom skapandet och utvecklandet av nätverk och
mötesplatser samt genom att delta i samarbeten med andra kulturaktörer,
civilsamhälle och fria professionella kulturskapare.
Institutionen ska sörja för att stödja fria professionella kulturskapare,
bland annat genom tillfälliga anställningar, rådgivning samt att bidra med
kompetens vid samarbeten och gemensamma projektansökningar. Även
amatörer och ideella ska på olika sätt stödjas genom samarbeten.
Genom att anta arbetssätt och metoder som främjar samordning ska både
kulturkonsulenter och fria professionella kulturskapare kunna dra nytta av
den plattform som institutionen utgör.
Vid tillfällig anställning av fria professionella kulturskapare ska
institutionen beakta mångfaldsperspektiv kopplat till aspekterna genus,
könsidentitet och könsuttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion
eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, ålder och klass.
Institutionen ska främja att jämställdhet inom verksamheten uppnås i
praktiken och aktivt arbeta med jämställdhetsarbete. Bidragsmottagande
organisationer uppmanas att anordna och medverka i utbildningar i
jämställdhet.
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De regionala kulturinstitutionerna ska ersätta medverkande fria
professionella kulturskapare enligt gällande avtal och
arvodesrekommendationer, exempelvis MU-avtalet och KLYSorganisationernas arvodesrekommendationer. Detta ska till fullo vara
genomfört 2020.
3. Sörja för att verksamheten håller hög kvalitet och bidrar med
konstnärlig utveckling och förnyelse
Institutionen ska hålla en hög professionell nivå och kvalitet i all sin
verksamhet samt vara en plattform för konstnärlig utveckling och
förnyelse inom området. Institutionen ska göra omvärldsanalyser, koppla
forskning till sin verksamhet, initiera ny kunskap och testa nya grepp.
Institutionen ska årligen genomföra undersökningar där slutkonsumenten
får svara på frågor om nöjdhet kring utbud och innehåll i verksamheten.
4. Tillhandahålla främjandeverksamhet genom huvudmannaskap för
kulturkonsulenter
Institutionen ska för konsulenternas räkning tillhandahålla arbetsplats
inklusive erforderlig teknik, verksamhetsbudget samt tillgång till att kunna
nyttja institutionens administrations-, informations- och
marknadsföringsresurser. Institutionen ska i sitt huvudmannaskap tillse
att arbetsledning och skapande av strukturer för arbetssätt och
verksamhet möjliggör för konsulenten att fullfölja sitt uppdrag, vilket är
bredare än att verka för en enskild institution. Konsulenterna ska,
oberoende av huvudmannaskapet, kunna arbeta främjande över hela
fältet inom sina respektive områden.
Region Gotland ska under perioden 2017-2020 genomföra ett
utredningsarbete där effekter av nuvarande organisation för
konsulenterna analyseras. Utredningen ska bland annat se över
huvudmannaskapet och hur man kan skapa gemensamma strukturer och
samordning. Utredningen ska innehålla ett förslag till organisation som
optimerar utkomst och effekter av satsade medel.
5. Integrationssatsning 83 333 kr
Under 2018 förstärks kultursamverkansmodellen med 83 333 kr per
regional kulturinstitution och för danskonsulentverksamheten.
Övergripande handlar den regionala förstärkningen om en satsning på
kulturplanens fokusområde kulturell delaktighet kopplat till mångfald och
kulturens roll inom integration. Medlen ska användas för
integrationssatsningar som möjliggör mötesplatser och ökar
delaktigheten till kultur för människor med olika kulturell bakgrund utifrån
ett mångfaldsperspektiv. Fokus ska ligga på barn och ungdomars
integration och tillgänglighet till kultur på fler arenor än kulturens egna
självklara scener och rum.
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Ytterligare direktiv kring villkor för medlens användning kan tillkomma och
regional uppföljning kommer att ske i särskild ordning. Medlen bedöms ha
störst möjlighet att göra skillnad och få maximal utväxling om satsningarna
bedrivs genom samarbete med fria professionella kulturskapare samt
civilsamhället. Medlen kan med fördel användas som medfinansiering för
större projektansökningar. Särredovisning av medlen sker genom
halvårsavstämning i juni 2018 samt slutredovisning senast första kvartalet
2019.
ÖVRIGA ÖVERENSKOMMELSER
Inga övriga överenskommelser som rör kultursamverkansmodellen finns.

Formalia
Kulturplanen är det styrande dokumentet där övergripande mål och
riktlinjer för institutionerna finns.
ANSÖKAN
Ansökan om verksamhetsstöd görs via kulturdatabasen.
PLANERING OCH RAPPORTERING
Verksamhetsplaner
Institutionernas verksamhetsplaner ska innehålla specifika mätbara mål
och/eller aktiviteter som svarar mot beslutet och kulturplanens
övergripande fokusområden och mål. Institutionerna ska ta fram två olika
verksamhetsplaner. En årlig detaljerad verksamhetsplan och en fyraårig
långsiktig övergripande verksamhetsplan som till innehåll och tid
harmonierar med kulturplanen, det vill säga följer dess mål och
intentioner samt sträcker sig över samma period. Verksamhetsplanerna
lämnas till regionen i samband med ansökan. Verksamhetsplanerna ska
följa den mall som kultur- och fritidsförvaltningen tillhandahåller.
Ettårig verksamhetsplan - hur
I denna ska framgå hur institutionen arbetar med de prioriteringar som
gäller under perioden utifrån kulturplanen och beslutet. Den ettåriga
verksamhetsplanen visar genomförande, dvs hur de specifika och mätbara
målen ska uppnås, vilka aktiviteter mm.
Fyraårig verksamhetsplan - när
Den fyraåriga verksamhetsplanen ska beskriva uppdraget ur ett långsiktigt
perspektiv samt visa en sammanfattande tidsplan (år 1, 2, 3, 4) för när
måluppfyllelse sker, samt information om eventuella förändringar i
förhållande till ursprunglig planering.
Årsredovisning
Institutionen ska årligen redovisa verksamheten i årsberättelsen eller
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motsvarande2. I denna ska institutionen redogöra för viktiga händelser,
ekonomiskt resultat och göra en beskrivning av hur institutionen arbetat
med att uppfylla målen i kulturplanens fokusområden och de horisontella
perspektiven. Verksamheten ska även beskrivas i relation till det regionala
uppdraget.

UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING
Kulturrådets uppföljning sker kvantitativt och kvalitativt. Den kvantitativa
verksamheten rapporteras årligen till Kulturrådet via kulturdatabasen. Den
kvalitativa uppföljningen görs av kultur- och fritidsförvaltningen utifrån
direktiv från Kulturrådet.
Kultur- och fritidsförvaltningen gör också en egen uppföljning, som sker
främst vid dialogmötena (se nedan under Dialog och möten). Där sker
uppföljning av verksamhetsplaner samt resultatet av den undersökning
kring nöjdhet vad gäller utbud och innehåll i verksamheten som
institutionen årligen ålagts att göra (se punkt 3 under Regionalt uppdrag).
I övrigt åligger det institutionerna att i förekommande fall rapportera det
som efterfrågas från Region Gotland, Kulturrådet och/eller annan
myndighet.
DIALOG OCH MÖTEN
Enskilda möten
Varje institution och kultur- och fritidsförvaltningen för löpande dialog och
gör två avstämningar per år, vilka initieras av förvaltningen.
Avstämningarna avser verksamhetsplan, beslut om verksamhetsmedel,
verksamhetsberättelse, prognos för måluppfyllelse samt eventuella
revideringar av kulturplanen.
Gemensamma möten
Därutöver möts samtliga institutionschefer och kultur- och
fritidsförvaltningen gemensamt en gång per år för generell avstämning.
Avvikelse i förhållande till planerad verksamhet
Om en institutions verksamhet förändras väsentligt i förhållande till
villkoren ska kultur- och fritidsförvaltningen snarast kontaktas.
Förändringar kan medföra att verksamhetsstödet påverkas. På
motsvarande sätt ska förvaltningen i så god tid som möjligt kontakta
institutionen om det uppstår förändringar i de förutsättningar som ligger
till grund för verksamhetsstödet.

2

Uppgifterna avseende den nationella uppföljningen, kvantitativ och kvalitativ ska överensstämma
i all redovisning, oavsett mottagare.

6 (9)

Kultur- och fritidsförvaltningen

Ärendenr KFN 2017/7

Catrine Wikström

FINANSIERING
Institutionernas verksamhet finansieras i huvudsak med offentliga medel
från staten och regionen inom ramen för samverkansmodellen.
Verksamhetsstödet betalas ut av kultur- och fritidsförvaltningen efter att
Kulturrådet har meddelat fördelningsbeslut och efter beslut i kultur- och
fritidsnämnden.
ÖVRIGA ÖVERENSKOMMELSER
I förekommande fall kan kultur- och fritidsförvaltningen teckna avtal med
institutionerna kring särskilda frågor. Nya uppdrag kan komma att uppdras
institutionerna, exempelvis efter revidering av kulturplan. Ovan nämnda
uppdrag beskrivs i beslutet eller i bilagor till detsamma.

7 (9)

Kultur- och fritidsförvaltningen

Ärendenr KFN 2017/7

Catrine Wikström

Villkor angående filmkonsulent
Film på Gotland har, som huvudman för filmkonsulenten, ett övergripande ansvar
för främjandeverksamheten på Gotland inom området film. Genom sitt
huvudmannaskap för filmkonsulenten Film på Gotland möjliggöra att konsulenten
kan fullfölja sitt uppdrag i enlighet med Region Gotlands kulturplan 2017-2020:








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

Region Gotland ska under perioden 2017-2020 genomföra ett
utredningsarbete där effekter av nuvarande organisation för konsulenterna
analyseras. Utredningen ska bland annat se över huvudmannaskapet och hur
man kan skapa gemensamma strukturer och samordning. Utredningen ska
innehålla ett förslag till organisation som optimerar utkomst och effekter av
satsade medel.
Medel för konsulenten ingår i det totalbeloppet i detta beslut om medel från Region
Gotland till Film på Gotland.
Konsulentens ansvarsområde
Alla kulturkonsulenter ska, oberoende av huvudmannaskapet, arbeta främjande över
hela fältet inom sina respektive områden.
Konsulentens ansvarsområde är att arbeta främjande inom film och därmed göra den
gotländska filmscenen mer tillgängliga för alla. Främjandeverksamheten syftar till att
utveckla och stärka de olika områdena genom omvärldsbevakning, brobyggande och
nätverksskapande mellan olika aktörer. Strategier för kulturkonsulenten finns
beskrivna i kulturplanen under rubriken konst- och kulturfrämjande verksamhet.
Konsulenten är en länk till civilsamhället och till fria professionella kulturskapare. I
uppdraget ingår även att särskilt främja barn och ungas möjligheter att tillgodogöra
sig kunskaper och färdigheter inom respektive område.
Arbetsbeskrivning
Konsulenten har ett strategiskt och operativt främjandeuppdrag inom området film.
Konsulenten är samordnare och kontaktpersoner gentemot olika aktörer inom
filmområdet. I uppdraget ingår att utveckla nya vägar för publikkontakter samt att ta
initiativ till projekt som förnyar och utvecklar områdena.
Konsulenten har en rådgivande funktion och är samtalspart för idéer och frågor,
undersöker behov av och initierar seminarieverksamhet, utbildningar och projekt.

8 (9)

Kultur- och fritidsförvaltningen

Ärendenr KFN 2017/7

Catrine Wikström

Samverkan med andra regioner nationellt och internationellt är en viktig del av
arbetet.
Konsulenten ingår i RFKU, Regionalt Forum för Kulturutveckling.
Konsulenterna ska årligen ta fram en verksamhetsplan/handlingsplan som vid
anmodan lämnas in till kultur- och fritidsförvaltningen, liksom en
verksamhetsberättelse.
 Filmkonstkonsulent 50 %
Filmkonsulentens tre huvudområden är:
 Att arbeta främjande inom filmområdet för att utveckla förutsättningarna för
film på Gotland.
 Att stödja filmproduktion, film för och av barn och unga samt biograf- och
visningsfrågor.
 Att arbeta nära de olika filmaktörerna och vara en länk mellan dem.
Kontaktpersoner
Film på Gotland

Kultur- och fritidsförvaltningen

Sandra Fröberg, filmkonsulent

Catrine Wikström, regional kulturstrateg
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Datum 12 dec 2017

Ärende 6

Äskande Länsteatern på Gotland

Förslag till beslut

Att kultur- och fritidsnämnden beviljar Länsteaterns äskande med 1 000 000 kr för
upprustning av teknik och inventarier.
Bakgrund

Länsteaterns lokaler på Bredgatan är en gammal kyrka som ägs av Joachim
Kuylenstierna. I det årliga stöd som Länsteatern får ingår stöd till hyran med ca
738 000 kr per år (2018 års budget). I hyresavtalet regleras att hyresvärden endast
handhar ansvar för fasaden och alltså inte invändiga upprustningar. Upprustning av
lokalerna gjordes senast vid millennieskiftet.
Länsteatern bedriver publik verksamhet i lokalerna och Kulturrådet ställer stora
krav på tillgänglighet. Ansökan till Boverket om en ombyggnad för anpassning för
rullstolar vid huvudentrén, inklusive bygglov för trottoaren mot Bredgatan, kommer
att göras av Länsteatern 2018. Boverket beviljar stöd till kulturlokaler främst för
åtgärder som förbättrar tillgängligheten för personer med en fysisk eller kognitiv
funktionsnedsättning, som exempelvis anpassning av hygienutrymme och
dörrpassager. Däremot ges inte bidrag för upprustning och reparationer som kan
räknas till det löpande underhållet av lokalen.
Då scener som tar en publik på ca 150 personer är en bristvara, samarbetar
Länsteatern med ett stort antal kulturorganisationer som använder lokalerna då de är
i behov av scen och teknik för att kunna genomföra scenkonst. Dessa samarbeten
gäller både fria professionella kulturskapare och kulturföreningar inom civilsamhället.
Länsteatern tillhandahåller därmed en scenmiljö som nyttjas långt mer än för deras
egna produktioner och gästspel.
Bedömning

En god och säker arbetsmiljö, för fast anställda, för tillfälliganställda, för gästspel och
för de som nyttjar lokalerna genom de breda samarbeten som teatern har, är av
vikt ur regionens perspektiv. Mot denna bakgrund gör kultur- och
fritidsförvaltningen bedömningen att äskandet så långt det är möjligt bör hörsammas.
Länsteatern äskar 1 000 000 kr, men av bilagan framgår att den totala budgeten för
upprustningen ligger på ca 1,6 mnkr. Resterande 600 000 avser Länsteatern själv
skjuta till. Länsteatern räknar också med att skapa medfinansiering via donationer om
ca 100 000 kr.
Kultur- och fritidsförvaltningen
Maria Modig

Catrine Wikström

Regional kulturchef

Regional kulturstrateg

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

Antal
1
120
1
2
8
14
1
8
6
6
1
1

Akuta investeringar Länsteatern
Teknikbrygga för Ljud och Ljus
Omstoppning stolar till publikplatser
Ridåskena inkl motor
Videoprojektorer
LED Wash moving head
Myggsändare och mottagare
Våra blir förbjudna 20180101
Mediaserver
Svarta sammetsfonder
Telfers för lyft av teknik
LED spot
Ombyggnad kassa/kontor för bättre
kundmottagning
Mindre bil begagnad då vår lilla bil
är i stort sett slut
Summa

Kr
61000
180000
47000
92000
216000
210000
125000
80000
280000
252000
16000
85000
1644000

Översänder vår specefikation över nödvändiga åtgärder i vårt teaterhus.
Upprustning har som sagt inte gjorts på 17 år av inventarier o.dyl. Vilket kan jämnföras med Wisby Strand
och Kongress, som ju byter ut likande utrustning för betydligt större belopp efter mindre än halva den tiden (också för Regionens pengat ).
Vi har äskat 1000.000,men de totala upprustningskostnadetna ligger drygt sexhundratusen högre.
Dessa pengar räknar vi med att spela in under 2018-2019.
Vi kommer även att göra en ansökan till Boverket om kraftig ombyggnad för anpassning för rullstolar via vår huvudingång,
inkl ansökan om bygglov för trottoaren mot Bredgatan.
Denna ansökan medfinasieras av donationer till kommande projekt som lösgjort medel (ca 100,000:-)
Ring gärna vid oklarhet.
Med vänlig hälsning,
Thomas Sundström, Länsteatern på Gotland

Ärendenr KFN 2017/429
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Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Kulturavdelningen
Björn Ahlsén

Datum den 8 oktober 2017

Ärende 7

Kultur- och fritidsnämnden

Konstverket Noaks Ark
Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta:
att
att
att
att

avsätta 250.000 kr för ändamålet att placera rubricerade
konstverk i ett skyttevärn vid Almedalen,
finansiera bidraget med medel ur det beräknade överskottet i
2017 års driftsbudget,
uppdra till Gotlands museum att verkställa nödvändiga
byggnationsåtgärder och inplacering av verket, samt
uppdra till förvaltningen att säkra driften av utställningen genom
avtal med Gotlands Museum eller på annat sätt.

Sammanfattning/ Bakgrund

Privatpersonen Ann-Sofie Matsson donerade 2009 skulpturgruppen Noaks
Ark till dåvarande Gotlands kommun. Verket är skapat av den internationellt
erkände konstnären Evert Lindfors (född i Visby 1927 och avliden i Frankrike
2016) och består av 38 figurer föreställande djur och människor som lämnar
arken för att gå i land. Se bild.

Kommunen förband sig att verket skulle placeras och visas på en offentlig
plats. Verket placerades 2010 i ljusgården i Rådhuset på Visborgsområdet, men
Besöksadress Visborgsallén 19

E-post registrator-kfn@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

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

Org nr 212000-0803
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placeringen fungerade dåligt och skulpturgruppen har sedan hösten 2014, efter
att ha visats på konstmuseet, stått nedpackad i regionens konstförråd.
Kulturavdelningen har i tre års tid försökt hitta en ny placering för verket.
Ambitionen har varit att finna en plats som är lätt tillgänglig för besökare året
runt och helst i Visby. Det har dock varit problematiskt p.g.a. verkets storlek
och material; skulpturerna är tillverkade av terracotta, som är skört och
behöver skyddas för stötar och väta, och verket är skrymmande och kräver 810 m2 golvyta. De måste placeras under tak och på ett sådant sätt att det inte
riskerar att, avsiktligt eller genom olyckshändelse, falla och gå sönder.
Under dessa år har flera olika alternativa placeringar prövats, bl.a. i Destination
Gotlands ankomsthall, på Visby flygplats, i Botaniska trädgården och på Wisby
Strand. Ingen av dessa inrättningar har dock haft möjlighet att ta emot och
husera verket. Körbärsgårdens konsthall däremot har förklarat sig positiva att
ta emot verket, men förvaltningen har bedömt att tillgängligheten där blir
alltför begränsad.

Förslag och bedömning

Förvaltningen kan nu presentera en mycket lämplig och intressant placering:
Verket föreslås placering i ett skyttevärn vid Almedalen. Värnet ligger vid
strandpromenaden mittemot Almedalens hotell och har den formella
beteckningen PJV KAN 40:25. Se bifogade ritningar och situationsplaner.
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.
Placeringen har diskuterats med och godkänts av Gotlands museum,
länsstyrelsen och av flera instanser inom Region Gotlands tekniska kontor
(mark, trafik, park) och ligger i skrivande stund för prövning om ev. lovplikt
hos stadsarkitekten.
Följande åtgärder behöver vidtagas för att värnet ska fungera som plats för
konstverket (se även bif ritningar):
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o Ny installation av el för belysning och ljussättning av konstverket och
utrymmet i övrigt.
o Härdade glasskivor till luckorna mot havet.
o Befintliga plank dokumenteras och rivs. Nytt underlag läggs och blir till
podium för skulpturgruppen
o Montering av öppningsbar glasdörr framför skulpturgruppen inne i värnet.
o Renovering av befintlig entrédörr
o Skyddsräcke utanför värnet
o Skyltar med information om konstverket och värnet, inne i värnet såväl
som utanför
Noaks Ark och värnet kommer att tillgängliggöras genom öppethållande under
så stor del av året som möjligt och genom att vara en del av de konstvandringar
som Gotlands Museum anordnar. Information om verket kommer också att
finnas på hemsidan för utomhuskonst på Gotland. Värnet kommer att hållas
öppet dagtid, men vara stängt nattetid, i samma omfattning som stadens ruiner.
Verket kan dock alltid beskådas genom skytteluckorna.
Förvaltningen har anlitat arkitekt för framtagande av åtgärdsplan och ritningar
och för beräkning av kostnader för åtgärder och tillstånd etc. Dessa
beräkningar visar ett behov om ca 250.000 kr för projektets verkställighet
(arkitektarvode, byggnadslov, ombyggnation, eldragning). Förvaltningen tillser
sedan att den årliga driften löses genom avtal med Gotlands museum eller
annan lämplig part.
Förvaltningen föreslår att lämna i uppdrag till Gotlands Museum att ansvara
för placeringen av verket och att i ersättning härför erhålla en summa om
250.000 kr för verkställighet. Gotlands museum ansvarar för antikvarisk
kontroll under byggnationsprocessen och för verkets underhåll framgent i
enlighet med befintligt avtal on konsthantering.
För dessa ändamål föreslås nämnden att uppdra till förvaltningen att upprätta
och teckna avtal med Gotlands museum och andra berörda parter.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Åsa Ingmansson

Björn Ahlsén

T.f. förvaltningsdirektör

Avdelningschef kultur- och ungdom

Bilaga: Ritningar
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Härdat glas monterat med
distans från betongvägg
(naturligt ventilation)
Fåglarna placeras
inflygande vid gluggarna

Infästning metal
(galvaniserade)

Stor figur
nära glasdörren

Ljussättning dold bakom
betongvägg. Ljuset möter
djuren och belyser dess
huvud/framsida.

Nya träplankor, grånat virke
(lägges uomhus innan montering)

Ljussättning dold bakom
betongvägg. Ljuset möter
djuren och belyser dess
huvud/framsida.

Visby Innerstaden 1:2
Skiss utställning av
skulpturen “Noaks ark”
i befintligt skyttevärn
Illustration (A3) Daniel Heilborn
Visby 2017 11 03

Glasdörr utan karm.
Låst för besökare,
härdat glas

Information om konstverket
Punktbelysning, annars mörkt
i rummet.

Djuren belysta och besökaren ser dem redan i gången.
Belysningsarmaturer dolda
bakom betongvägg

Befintliga
betongväggar
Infästning/
gångjärn

Befintligt betonggolv

Visby Innerstaden 1:2
Skiss utställning av
skulpturen “Noaks ark”
i befintligt skyttevärn
Illustration (A3) Daniel Heilborn
Visby 2017 11 03

Räcke av galvaniserat stål
fyllning av galvaniserat nät
Maskstorlek 50x50mm
Höjd 90 cm, ej klättringsbart
Infästning dold på utsida av
betongvägg

Belysning över entré
galvaniserad halvglob
Ljuset leder besökaren
ut igen. Invändig belysning
endast av den låga takdelen närmast entré.

Befintlig lucka

Befintliga trädörrar/luckor repareras, fyllning galvaniserat
nät (lika befintligt)
Låsbara med hänglås
Ej fast låskista (utrymning,
kan ej låsas av misstag)

Befintlig grässlänt

Räcke avslutas på 60cm
höjd från gångytan

Information om konstverket
och skyttevärnet
Galler för dränering av
vatten på betongytan

Gjuten yta mer mot port

Visby Innerstaden 1:2
Skiss utställning av
skulpturen “Noaks ark”
i befintligt skyttevärn
Illustration (A3) Daniel Heilborn
Visby 2017 11 03

Värnet från vägen vid Almedalshotellet idag

Värnet från strandpromenaden idag

Visby Innerstaden 1:2
Skiss utställning av
skulpturen “Noaks ark”
i befintligt skyttevärn
Illustration (A3) Daniel Heilborn
Ytan för utställning av Noaks ark.

Visby 2017 11 03

Gången, vy från värnet mot ingången

Trädörrarna vid entrén

Visby Innerstaden 1:2
Skiss utställning av
skulpturen “Noaks ark”
i befintligt skyttevärn
Illustration (A3) Daniel Heilborn
Gången, vy från ingång mot värnet.

Visby 2017 11 03

Skulpturen Noaks ark av Evert Lindfors

Skulpturen Noaks ark av Evert Lindfors

Visby Innerstaden 1:2
Skiss utställning av
skulpturen “Noaks ark”
i befintligt skyttevärn
Illustration (A3) Daniel Heilborn
Skulpturen Noaks ark av Evert Lindfors

Visby 2017 11 03

Belysning ovan entré och eventuellt i gången. Maxel Beamy zink

Graverad skylt i metall med beskrivning
av konstverket och värnet

Belysning i marken /rampen vid ingången motverkar att ytan används som
“kisställe” Utanför ingången är det idag
en grusad yta som ändå bör gjutas för
bättre tillgänglighet. Då kan man placera markspotar i ytan som belyser de
vackraa brädformade betongväggarna.

Visby Innerstaden 1:2
Skiss utställning av
skulpturen “Noaks ark”
i befintligt skyttevärn
Illustration (A3) Daniel Heilborn
Visby 2017 11 03
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Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Björn Ahlsén/Hanna Wärff Radhe

Datum 15 november 2017

Ärende 8

Kultur- och fritidsnämnden

Ansökan till Länsstyrelsen - Konsten i världsarvet, Visby
innerstad
Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta:
att
att

att

anslå 180.000 kr för att utgöra egen medfinansiering i ansökan
om medel till projektet Konsten i världsarvet.
inom ramen för befintligt avtal om konsthantering uppdra till
Gotlands Museum att i nära samverkan med kulturavdelningen
genomföra projektet.
finansiera insatsen med medel ur det beräknade överskottet i
2017 års driftsbudget.

Sammanfattning

Förvaltningen föreslår att nämnden anslår medel ur det förväntande
budgetöverskottet 2017 för att uppfylla Länsstyrelsens krav på egen
medfinansiering 2018 i ett flerårigt projekt som handlar om att underhålla den
offentliga utomhuskonsten i Visby innerstad.
Bakgrund

I världsarvet Visby innerstad finns 11 utomhuskonstverk som ägs och förvaltas
av Region Gotland och som Gotlands Museum, i enlighet med ett särskilt
avtal, har uppdraget att samordna, hantera och tillgängliggöra. Dock finns vare
sig i kulturavdelningens eller i avtalet med Gotlands museum erforderliga
medel för underhåll och reparationer av dessa verk. F n avsätts endast 50.000
kr/år i kulturavdelningens budget för sådana ändamål, gällande hela
konstsamlingen.
Det äldsta konstverket är från 1899, men de flesta är från 1980 och 1990-tal,
det senaste från 2004. Särskilt de äldre verken är i starkt behov av rengöring
och konservering. För att kunna bedöma detta behov har omfattande
förundersökning gjorts av externt anlitade konservatorer. Förundersökningen

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post registrator-kfn@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

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

Org nr 212000-0803
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Region Gotland

kostade ca 120.000 kr att ta fram, vilket finansierades av Länsstyrelsen med en
begränsad medfinansiering genom kulturavdelningens ordinarie budget.
Förslag och bedömning

Projektets övergripande mål är att Region Gotlands 11 konstverk i världsarvet
Visby innerstad, är välvårdade och tillgängliga för alla. Kostnaden för att
åtgärda fyra av de högst prioriterade under 2018 beräknas totalt till ca 460.000
kr av vilka Länsstyrelsen har förklarat sig positiva till att bidraga med 280.000
kr. Länsstyrelsen förväntan för att bevilja det ansökta bidraget är en egen
medfinansiering av mellanskillnaden, dvs 180.000 kr. En ansökan (se bilaga) är
inskickat med inte beslutad.
De genomförda förundersökningarna ger vid handen att de flesta verken är i
behov av olika åtgärder och av bifogad ansökan framförs vilka åtgärder som
anses böra vidtagas och när i tiden det beräknas kunna ske.
De fyra första berörda konstverken under 2018 är
1. Pierre Loyson och Karl Romin, Ymnighetsgudinna, järn och sten,
1899. Packhusplan.
2. Tove Adman, Dopfunt för långsinta, betong, 1994. Vid
Almedalsbibllioteket, Cramérgatan 5.
3. Svante Gärdek, Baltic Centre, betong, 1993. Nygatan.
4. Hanna Stahle, Glömskans bänk, röd granit och brons, 2004. Tre
bronser. St Torget
Kultur- och fritidsförvaltningen

Åsa Ingmansson

Björn Ahlsén

Tf förvaltningsdirektör

avdelningschef kultur och ungdom

Bilagor
Ansökan till länsstyrelsen
Projektplan
Projektrapport
Förstudier (delas ut i pappersform)
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Bilagor ärende 8

Bilaga 1.
Konsten i världsarvet, Visby innerstad, del 2
Samverkan mellan Region Gotland och Gotlands Museum för att bevara, använda
och tillgängliggöra Region Gotlands utomhuskonst i Visby innerstad.
Del 2, 2018 – 2020 (21?)
Genomförande av rengöring och konservering enligt åtgärdsförslag.
Del 3 2017-2020
Tillgängliggörande av konsten genom skyltning, konstvandringar med guide. Tillgång till karta
och beskrivning till konstvandring via hemsidan för utomhuskonst på Gotland som kan
användas såväl av tillfälliga besökare och bofasta personer, både barn och vuxna.
Projektägare
Region Gotland
Kontaktperson: Hanna Wärff Radhe, Konsthandläggare
Projektledning och antikvarisk medverkan
Gotlands Museum
Projektledning, Berit Ångman Svedjemo, Intendent offentlig konst
Antikvarisk medverkan, Pär Malmros, byggnadsantikvarie
Konservatorer
Sten och betong: Rebeca Kettunen, Sten och Muralt
Brons och järn: Konservator Helena Strandberg AB
Bakgrund
I världsarvet Visby innerstad finns 11 utomhuskonstverk som ägs och förvaltas av Region
Gotland medan Gotlands Museum har uppdraget att samordna, hantera och tillgängliggöra
regionens konstsamling genom Intendenten för offentlig konst 50%.
Konstverken i innerstaden är från 1899-2004 och i behov av rengöring och konservering.
Eftersom förvaltning är återkommande och resurskrävande behövs en långsiktig vård och
underhållsplan som i sin tur kräver fakta om de tekniska förutsättningarna. Därför behövs ett
kvalificerat förarbete, en förundersökning gjord av konservatorer, med åtgärdsförslag, som
underlag för framtida arbete. Konsten i Visby innerstad är en del av vårt kulturarv och relaterar
till den specifika platsen, miljön och historien. Genom sin mångfald berättar och belyser
konstverken både vår nutid och dåtid. Konsten gränsar till områden som religion, biologi, politik
och historia och är en del av samhällsprocessen. Konsten speglar 1900-talets utveckling och syn
på den offentliga konstens roll i samhället och är också identitetsskapande, som bland annat
Solfågel av Tyra Lundgren i Almedalen.

Syfte
Det övergripande syftet är att bevara, använda och tillgängliggöra utomhuskonsten i världsarvet,
Visby innerstad. Det innebär också att utveckla kulturmiljön genom att integrera det
konstnärliga perspektivet i utvecklingen av världsarvstaden Visby och att sprida information om
kulturmiljöperspektivet i konstvärlden.
Konsten i världsarvsstaden ska användas som en kunskapsväg och för meningsfulla möten
mellan människa och konstverk. Vidare innebär projektet en möjlighet att skapa underlag för
Region Gotlands politiker till beslut angående resurser för förvaltning och tillgängliggörande av
konstsamlingen.
Mål
Projektets övergripande mål är att Region Gotlands 11 konstverk i världsarvet, Visby innerstad
är välvårdad och tillgänglig för alla.
•

Delmål:
- att en förundersökning med åtgärdsförslag upprättats.
- att åtgärder genomförts enligt den plan som kan fastställas först när
åtgärdsförslagen finns.
- att konsten tillgängliggörs genom pedagogiska insatser som konstvandringar
med guide, konstvandring för barn och vuxna via nedladdningsbar karta och
beskrivning från hemsidan för utomhuskonst på Gotland. Den är även läsbar
- på mobilen.

Konstverk i prioriteringsordning, fyra kvinnliga konstnärer och sex manliga konstnärer.
2018
1. Pierre Loyson och Karl Romin, Ymnighetsgudinna, järn och sten, 1899. Packhusplan.
2. Tove Adman, Dopfunt för långsinta, betong, 1994. h 115 x b 220 x d 45 cm. Vid
Almedalsbibllioteket, Cramérgatan 5.
3. Svante Gärdek, Baltic Centre, betong, 1993. Östersjöns Författar och översättarcentrum
Nygatan.
4. Hanna Stahle, Glömskans bänk, röd granit och brons, 1984. Tre bronser ca 5 x 10 x 5 cm,
sten H 70 cm x b150 x b 45. Stora Torget
2019
1. Teodor Lundberg, Christoffer Polhem, brons, 1911, h 280 x b 110 x d 123 cm. S:t
Drottensgatan, vid ruinen.
2. Lennart Dahlqvist, Skiss på ung flicka, betong, 1984-85, h 155 cm med sockel.
Kulturskolan på Gotland, Mellangatan 45.
3. Karl Fagerberg, Visby springbrunn, 1916. Kalksten, Hoburgsmarmor,
Restaurerad av Istvan Varga 1983-85, 300 x 300 cm, Södertorg.

2020
1. Gediminas Urbonas, Nivå, Kalksten och järn, 1993. Klintberget, Nygatan.
2. Björn Erling Evensen, Monument över geologisk dagbok, kalksten, 1993, h 300 cm.
Cramérgatan 3.
3. Pye Engström, utsträckta händer, röd granit, 1991. Almedalen.
4. Tyra Lundgren, Solfågel, brons, 1976, 100 x 100 x 90 cm. Almedalen, i dammen.

Övriga bilagor:
Bilaga 2. Projektrapport del 1, 2017
Bilaga 3. Karta med konstverkens placering, fakta och aktuella bilder.
Bilaga 4. Budget och medfinansiering.
Bilaga 5. Förundersökningsrapport Ymnighetsgudinnan
Bilaga 6. Förundersökningsrapport, R Kettunen, 8 konstverk, bland annat Dopfunt för långsinta,
Glömskans bänk och Baltic Centre.
Bilaga 7.Offert Ymnighetsgudinnan Konservator Helena Strandberg Konservator AB
Bilaga 8. Offert Konservator Rebeca Kettunen, för del av konservering av Ymnighetsgudinnan.
Bilaga 9. Offert NCC Nybergs, Mats Regin.
Bilaga 10. Offert enl mejl, transport av ymnighetsgudinnan, Ilexpressen
Bilaga 11. Offert Dopfunt för långsinta, Glömskans bänk och Baltic centre,, Konservator R
Kettunen.
Bilaga 12. Offert Antikvarisk medverkan Pär Malmros, Byggnadsantikvarie, Gotlands Museum
Bilaga 13. Förundersökningsrapport, Solfågel. Helena Strandberg
Bilaga 14. Förundersökningsrapport, Polhemsstatyn, Helena Strandberg

2017-10-31
Berit Ångman Svedjemo
Intendent offentlig konst Gotlands Museum
E-post: berit.angman-svedjemo@gotlandsmuseum.se
Tel: 070-6277574

Bilaga 1.

Projektrapport för del 1.
Konsten i världsarvet, Visby innerstad, del 2
Samverkan mellan Region Gotland och Gotlands Museum för att bevara, använda
och tillgängliggöra Region Gotlands utomhuskonst i Visby innerstad.
Den första delen av projektet genomfördes under 2017. Konservatorerna Helena Strandberg och
Rebeca Kettunen gjorde förundersökningar med åtgärdsförslag för utomhuskonsten i
världsarvstaden Visby. Projektledaren samordnade och ledde projektet samt arbetade med
tillgänglighet och information på bland annat hemsidan förutomhuskonst som nu kompletteras med
information om konstvandring, ny information om konstverken som kommit fram under årets arbete
samt historiska bilder på konstverken och dess omgivningar. En konstvandring med temat Konsten,
tiden och platsen har genomförts. Ett avsnitt i årets upplaga av Gotlands Museums årsbok Gotländskt
arkiv handlar om Region Gotlands konstsamling och där har jag berättat om projektet Konsten i
världsarvet och vikten av långsiktig förvaltning av konsten baserat på kunskap om material, teknik,
kulturmiljö och konstnärligt perspektiv. Länsstyrelsen nämns i texten. En filmvisning på Gotlands
Konstmuseum planeras, då visas av Gunnar Olssons film om Solfågel som digitaliseras i och med det
här projektet. En prioriteringsordning för konservering har gjorts. Vi beslutade på möte den 23

oktober att projektet får en längre tidsplan, för att sprida kostnaderna.
2018
Ymnighetsgudinnan av Pierre Loyson
Dopfunt för långsinta av Tove Adman
Baltic Centre av Svante Gärdek
Glömskans bänk av Hanna Stahle
2019
Polhemsstatyn av Theodor Lundberg
Skiss på ung flicka av Erik Dahlqvist
Visby Springbrunn av Karl Fagerberg
2020
Solfågel av Tyra Lundgren
Nivå av Gedeminas Urbonas
Monument över geologisk dagbok av Björn Erling Evensen
Utsträckta händer av Pye Engström

20171027 / Berit Ångman Svedjemo
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Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Kulturavdelningen
Björn Ahlsén

Datum den 15 oktober 2017

Ärende 9

Kultur- och fritidsnämnden

Visby Internationella Tonsättarcentrum – Ansökan om
investeringsbidrag
Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta:
att
att

bevilja Visby Internationella Tonsättarcentrum det ansökta
bidraget, och
finansiera bidraget med medel ur det beräknade överskottet i
2017 års driftsbudget

Sammanfattning/ Bakgrund

Visby Internationella Tonsättarcentrum (VICC) ansöker om ett särskilt
investeringsbidrag för utbyggnation av sin studio för elektroakustisk musik
EAM. Behovet är stort enär befintlig EAM-studio är fullbokad flera år
framöver vilket begränsar VICC:s möjligheter att ta emot kompositörer inom
denna musikgenre.
Förslag och bedömning

VICC erhåller årligen ett grundstöd för sin verksamhet från Region Gotland
och uppbär även statligt stöd. Detta stöd är dock avsett för verksamhetens
drift och förslår inte för att även bekosta investeringar. VICC har redan
tidigare under året framfört behov av den ny aktuella investeringen, men
eftersom förvaltningen saknar medel i ordinarie budget har en sådan ansökan
avslagits pga medelsbrist. Förvaltningen är dock ograverat positiv till ansökan
och föreslår nämnden att bevilja den förutsatt medel kan tas ur nämndens
beräknade budgetöverskott 2017.
Kultur- och fritidsförvaltningen

Åsa Ingmansson

Björn Ahlsén

T.f. förvaltningsdirektör

Avdelningschef kultur och ungdom

Bilaga: Ansökan

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
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Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 2017-11-14

Ärende 10

Kultur- och fritidsnämnden

Investering konstgräs

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att under 2018
investera i ny konstgräsplan i Visby.
Sammanfattning

Ett av utvecklingsområdena för fritidsavdelningen är att ta ett helhetsgrepp av
utvecklingen av fotbollsplaner där befintliga gräsplaner byts ut mot konstgräs
ur ett hållbart miljö- och hälsoperspektiv. Den befintliga konstgräsplanen i
Visby har sedan några år tillbaka uppnått teknisk livslängd därför får
förvaltningen i uppdrag att investera i ny konstgräsplan.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Åsa Ingmansson

Pär Gustavssson

T.f. förvaltningschef

T.f. avdelningschef Fritid

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 Tjänsteskrivelse
Datum 2017-11-14

Ärende 11

Kultur- och fritidsnämnden

Investering meröppna bibliotek
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att under 2018
investera 500.000 kr för att öppna meröppna bibliotek runt om på ön.
Sammanfattning

Ett av utvecklingsområdena för biblioteken på Gotland är att öppna ett eller
flera meröppna bibliotek. Meröppet innebär att besökare kan använda
biblioteket även på dagar, kvällar och helger när det inte finns personal på
plats. Begreppet meröppet är medvetet valt för att poängtera att det handlar
om ett komplement till och inte en ersättning av det bemannade biblioteket.
Det innebär en utökad tillgänglighet men med bibehållen bemanning och
stärker bibliotekets roll i lokalsamhället och den ökade tillgängligheten öppnar
upp även för andra kulturverksamheter på biblioteket. Genom meröppet blir
biblioteket också en angelägenhet för fler i samhället och kan bidra till större
delaktighet vilket ligger helt i linje med biblioteket som servicepunkt.
Förvaltningen planerar just nu ett genomförande ihop med teknikförvaltningen
och öns första meröppna bibliotek öppnar under 2018.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Åsa Ingmansson
T.f. förvaltningschef

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
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Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 2017-11-14

Ärende 12

Begäran om att utnyttja eget kapital
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 1 577 tkr anvisas ur eget kapital för
inköp av inventarier och iordningställande av Arenahallens restaurangdel.
Sammanfattning

Arenahallens restaurangdel har återställts för att säkerställa och möjliggöra
framtida restaurangdrift. På så sätt bibehålls möjligheten till större evenemang
och banketter där matservering krävs och därmed ytterligare intäktsmöjlighet.
Gotland har behov av en evenemangsarena i denna storlek och därmed ser
förvaltningen vikten av att bibehålla ett restaurangkök i ICA Maxi arena.
Principen för hantering av det egna kapitalet är, att nämnd fritt får disponera
det egna kapitalet för prioriterade ändamål inom verksamheterna.

Kultur- och fritidskontoret

Åsa Ingmansson
Kultur- och fritidschef

Besöksadress Visborgsallén 19

Bankgiro 339-8328
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Webbplats www.gotland.se

Ärendenr KFN 2017/418

Kultur- och fritidsförvaltningen

1 (2)

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Catrine Wikström

Datum 4 december 2017

Ärende 16

Remissvar Förslag Länsplan för regional
transportinfrastruktur för Gotlands län 2018-2029

Förslag till beslut

Att kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom förvaltningens bedömning.
Bakgrund

Region Gotland har regeringens uppdrag att ta fram ett förslag till länsplan för
regional transportinfrastruktur för perioden 2018-2029. Kultur- och fritidsnämnden
är inbjuden att yttra sig över förslaget till länsplan. Remissmaterialet finns att ta del av
via länk: http://www.gotland.se/88961 Remissvaret ska lämnas senast 2017-12-31.
Förslagets innehåll har utgångspunkt i såväl nationella mål kring transportpolitik som
regionala mål. Utfallet av nuvarande länsplan, som under året 2014-2016 på grund av
investeringsstopp ligger relativt lågt på ca 35%, tas också upp. Andra variabler att ta
hänsyn till är den nationella infrastrukturplanen och riksdagens klimatpolitiska
ramverk.
Gotlands förutsättningar beskrivs utifrån de parametrar som påverkar
kommunikationer och transportinfrastruktur, bland annat öläget, demografi, boende,
tillgänglighet, näringsliv, företagande, arbetsmarknad och tillväxt.
En nuläges- och behovsanalys presenteras som bland annat tar upp färjetrafiken,
hamnarna och flygtrafiken. Länsplanen har nära koppling till översiktsplanen och
fördjupade översiktsplaner, varför även förutsättningar för dessa tas upp.
Kollektivtrafiken och cykeltrafikens förutsättningar beskrivs och det finns också ett
kapitel om det statliga vägnätet på ön. Vägarnas standard tas upp, liksom
hastighetsbegränsningar, trafikolyckor, översyn av väghållarskapet, belysning längs
statliga vägar. Vattenskyddsområden nämns, liksom kultur- och landskapsvärden.
Sammanfattande brister för de statliga vägarna listas och åtgärdsvalsstudier redovisas
utifrån Trafikverkets genomförandeplan. Trafiksäkerhet, trygghet och tillgänglighet
tas upp liksom regionfullmäktiges uttalade önskan om en fast förbindelse mellan
Broa på Fårö och Fårösund.
Förslag till åtgärder som presenteras ligger inom kollektivtrafik och
tillgänglighetsanpassning, trafiksäkerhet och trygghet, cykelutveckling, stads- och
tätortsutveckling med mera. I planförslaget ingår under de första fyra åren ett större
projekt, cykelleden Västergarn-Klintehamn.
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Region Gotland

Bedömning

Förslaget lyfter Gotlands kultur- och landskapsvärden och beskriver
att de kulturhistoriska värdena har bevarats och att det är viktigt att de fortsatt får
vara en del av landskapsbilden. Man lyfter bland annat de kulturvägar som finns och
som Trafikverket kontinuerligt arbetar med att bevara och utveckla.
Vägar i natur- och kulturområden med höga bevarandevärden lyfts
som bristområden vad gäller underhåll. Kultur- och fritidsförvaltningen instämmer i
att det är av vikt att natur- och kulturhistoriska värden är tillgängliga, samtidigt som
miljön måste bevaras.
Förslaget förordar också en fast förbindelse med Fårö för att
förbättra förutsättningarna för fast boende samt att stärka det lokala näringslivet och
arbetsmarknaden på båda sidor om sundet. Kultur- och fritidsförvaltningen ser
positivt på detta då tillgängligheten till Bergmancenter, som är en mycket viktig
kulturinstitution på Fårö, och övriga natur- och kulturhistoriska sevärdheter på ön,
skulle förbättras väsentligt med en bro.

Kultur- och fritidsförvaltningen
Maria Modig

Catrine Wikström

Regional kulturchef

Regional kulturstrateg
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Ärende 17b
Arende
FOrdelning av utvecklingsbidrag till regional kulturverksamhet inom ramen fOr
kultutsamverkansmodellen, andra fordelningen 2017

Sokande
Se

beslutsbilaga

1

Kulturradets beslut
Kulturradet beviljar utvecklingsbidrag till regional kulturverksamhet inom ramen for
kultursamverkansmodellen enligt beslutsbilaga 1.
Totalt beviljat belopp vid denna fOrdelning ar 10 606 000 honor.
Ovriga ansokningar om bidrag ayslas.
Bidraget dr fOrenat med sarskilda villkor, se beslutsbilaga 2. Vissa ansokningar
beviljas bidrag fOr en avgransad del av utvecklingsprojektet, i sadana fall framgar
separata villkor av beslutsbilaga 1.

Ansokningar
Detta beslut omfattar 59 ansokningar om bidrag. Det ansokta beloppet uppgar till
29 003 982 honor.
Foljande ans8kan bordlaggs och bereds i sarskild ordning:
dnr KUR 2017/5621 Viistra G5talandsregionen — Utveckling av nodsystem fOr
musik i Vastra Gotaland,
dnr KUR 2017/5596, Svensk Form Syd - Form/Design Center - Interregionalisering
och samverkan samt
dnr KUR 2017/5600, Ostergotlands museum - Det gemensamma historierummet.

Ansokningar har inkommit fran samtliga utom tva lan som ingAr i
kultursamverkansmodellen, Blekinge och Vastmanland. Av ansokningarna kommer
8 stycken fiAn Vastra Gotaland, 7 fran SkAne och 5 frail Dalarna och Vasterbotten
vardera. Av ansokningarna kommer 41 fran kulturinstitutioner eller andra aktorer och
resterande 18 fran kommuner, regioner eller landsting. Av ansokningarna Oiler 2
stycken andra eller tredje aret av flerariga projekt, 29 nya flerariga och resterande 28
ettariga projekt.

Av ansokningarna ayser 16 museiomrAdet, 14 konstomradesovergripande projekt och
12 bild - och formkonstomradet. Ovriga ansokningar ayser kulturarv, kulturmiljo och
arkiv, teater, las - och litteraturfrAmjande, musik, film och hemslOjd.
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Parallellt med detta beslut fattas aven beslut om utvecklingsbidrag till lansbibliotek,
regionala museer, regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater -, dansoch musikinstitutioner i Stockholms lan (dnr KUR 2017/5071).

Sammanlaggning av arenden
Alla ansokningar har lagts samman till detta kende (se dnr ovan) eftersom
ansokningarna bedoms i ett sarnmanhang.

Arendets beredning
Arendet har beretts Mom Kulturradets kansli. I beredningen har synpunkter inhamtats
fran Svenska Filminstitutet gallande tva projekt som ror film, fran Riksarkivet for
fern ansokningar gallande enskild arkivverksamhet och Namnden for
hemslojdsfragor for fyra ansokningar som beror hemslojdsomradet.
Samtliga landsting och regioner har informerats om ansokningarna fran respektive
lan samt erbjudits mojlighet att inkomma med synpunkter bland annat kring hur
ansokningarna relaterar till regionala kulturplaner.

Skal for beslutet
Aktuella bestammelser
Kulturradet beslutar om utvecklingsbidrag till regional kulturverksamhet med stod av
fOrordningen 2010:2012 om fardelning av vissa statsbidrag till regional
kulturverksamhet (nedan kallad fcirordningen). Andamalet med bidraget dr att bidra
till att de nationella kulturpolitiska malen uppnas samt ge okade mojligheter till
regionala prioriteringar och variationer.

I 10- 11 §§ fOrordningen anges att Kulturradet far besluta om tidsbegransade bidrag
till strategiska utvecklingsinsatser av nationellt intresse. Tidsbegransade
utvecklingsbidrag far endast lamnas till sadan verksamhet som ocksa far bidrag fran
landsting, kommun eller annan huvudman. Vid fordelning av tidsbegransade
utvecklingsbidrag ska Kulturradet sarskilt beakta de nationella kulturpolitiska malen
som ror kvalitet, konstnarlig fOrnyelse och tillganglighet till kulturutbudet.

Vid denna utlysning informerade Kulturradet om att ansokningar som skulle
prioriteras var projekt som leder till breddad delaktighet i kulturlivet, insatser for aft
stodja regionalt utvecklingsarbete Mom bild - och formomradet ska framjas. Sarskild
uppmarksamhet ska ges till interregionala samarbeten. Prioriteringama gjordes med
arets regleringsbrev ayseende Kulturradet som grund.

Kulturradets uppdrag utgar ifran de kulturpolitiska malen. De nationella
kulturpolitiska malen ar att kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden
kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha mojlighet att delta i kulturlivet.
Kreativitet, mangfald och konstnarlig kvalitet ska pragla samhallets utveckling.

Kulturradet ska verka for okat internationellt och interkulturellt utbyte och
samverkan room hela kulturomradet. Myndigheten ska vidare integrera ett
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jamstalldhets - , mangfalds - och barn - och ungdomsperspektiv i sin verksamhet.
Kulturradet har ett sektorsansvar for funktionshindersfragor med anknytning till
myndighetens verksamhetsomrade och aven ett samlat ansvar for att inom silt
verksamhetsomrade framja lika rattigheter och mojligheter oaysett sexuell laggning,
konsidentitet och konsuttryck. Dessa uppdrag framgar av forordningen (2012:515)
med instruktion fOr Statens kultun-ad.
Kulturradet vager i sin bedomning aven in den regionala fcirankringen samt den
regionala och kommunala medfinansieringen vilket kan ayspeglas i nivan pa det
beviljade stodet.

Bedomning
Mot bakgrund av tillgangliga medel, och med hansyn tagen till andamalet med
bidraget samt de prioriteringar som har redovisats ovan bed8mer Kulturradet aft
medlen bor fordelas enligt bilaga 1. Kulturradet har, i enlighet med forordningen,
prioriterat ansokningar gallande projekt av strategisk och nationell betydelse som
beaktar de nationella kulturpolitiska malen som ror kvalitet, konstnarlig fOrnyelse
och tillganglighet till kulturutbudet.

Med nationell betydelse ayser Kulturradet projekt som har effekter som stracker sig
utover de enskilda verksamheternas behov, exempelvis konstnarliga och kvalitativa
utvecklingsprojektprojekt, projekt som dr metodutvecklande eller kan utveckla den
nationella infrastrukturen inom kulturomradet. Projektens regionala fOrankring och
koppling till de regionala kulturplanerna beaktats sarskilt.

Kulturradet har enbart tagit stallning till de belopp som soks fOr innevarande ar.
Kulturradet vill understryka aft varje ansokan behandlas i relation till tillgangliga
medel.

Vid denna ansokningsomgang har Kulturradet beviljat 29 ansokningar. Av dessa
ayser arta ansokningar konstomradesovergripande projekt, fern ansokningar bild- och
formomrade och fern ansokningar museiomradet. Tre projekt ayser enskild
arkivverksamhet och lika manga handlar om las - och litteraturframjande. Ovriga
beviljade ansokningar galler musik, teater film samt hemslojd.

Handlaggningen av arendet
Delta beslut har fattats av generaldirektoren Staffan Forssell efter foredragning av
handlaggaren Jelena Jesic. I beredningen av arendet har aven enhetschefen Magnus
Bostrom, koordinatorn Erik Astrom samt handlaggarna Margareta Brilioth, Magnus
Lemark, Marten Lempert, Maria. Lewenhaupt, Anna. Liven West, Bongi
MacDermott, Elin Norquist, Julia Sundberg, Jerk S8renson, Maria Telenius och
Andreas Aberg deltagit.

Pa grund av jay har Magnus Lemark och Margareta Brilioth har inte deltagit i
beredningen av ansokan fran Teater Halland AB (KUR 2017/5400). PA grund av jav

KULTURRADET

BESLUT
2017 -10 - 18
GD 2017:151
KUR 2017/4858
Sid 4 (4)

har Margareta Brilioth inte deltagit i beredningen av ansokan fran Virserums
konsthall (KUR 2017/5539).
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Besiut om bidrag
Dnr KUR

S6kande

Org. nr

Projektets. namn

Lan

Beslut

Sokt
belopp

Beviljat
belopp

2017/5383

Musik i Dalama

883201-4438

Dalasinfoniettans turne WI Japan

Dalarna

Mall

100 000

100 000

1

av

1

2018-12 - 25

Bifall

300 000

200 000

1

av

1

2019-03 -31

Gotland

Bifall

400 000

200 000

1

av 3

2019-03- 31

Gavleborg

Bifall

600 000

500 000

1

av

1

2019 - 03- 31

2017/5588

Landstinget Dalarna

232100 - 0180

Ordbruk Dalama - att framja, skapa struktur och strategi
for litteraturen som korestfam
Dalama

2017/5535

Baltic Art Center

834002 -0521

Regionalt utvecklingsbidrag

AnsOkan

ayser ar

Redovisningsdatum

Ev. sarskilda villkor

2017/5563

Region Gavleborg

232100-0198

Metod for samverkan och korstnarliga interventloner
glesbygdslan "Behovet av skydd"

2017/5569

Hudiksvalls kommun

212000-2379

SuXe

Gavleborg

Bifall

150 000

150 000

1

av 3

2018 -12 -31

232100-0198

StoryTech Arena - for nya berattelser med Virtual
Reality/Augmented Reality (VR/AR)

Gavleborg

Bifall

970 000

970 000

1

av

1

2019-03 -31

556686 - 1463

Metodutveckling for Interregionalt samarbete genom
konstnarligt verk

Halland

Bifall

245 000

245 000

1

av

1

2018- 11 -30

232100-0057

Etablera ShareMusic som ett kunskapscentrum far
konstruirlig utveckling och inkludering

Jonkoping

Bifall

2 600 000

2 100 000

1

av 3

2019 - 03 -31

832400-4087

Forstudie: Kulturarvsbider som grand for engagemang
och skapande
Kalmar

Bifall

145 000

145 000

1

av

2019-07 -31

Kronoberg

Bifall

600 000

200 000

1

av 3

Bidraget ska anvandas for internatIonellt
2019-03- 31 utbyte och samarbete

2017/5609
2017/5400
2017/5607
2017/5721

Region Gavleborg

Teater Halland AB
Region Jonkopings Ian
Kalmar fans museum

i

1

2017/5350

Region Kronoberg

232100-0065

Kronoberg ulvecklar en internationell arena for det
muntliga berattandet

2017/5702

Lulea Kommun

212000- 2742

LAB

Norrbotten

Bifall

500 000

350 000

1

av 3

2019-03-30

Sttftelsen Wants utstallnIngar

838201 - 7518

VRAL (Virtual Reality Arts Lab)

Skane

Bifall

200 000

200 000

1

av

2019-03-30

000 000

500 000

1

av 3

2019-03- 31

2017/5218

1

2017/5436

Skanes Hemslojdsforbund

838202 - 3714

Hof och Gor - ett utvecklingsprojekt om barns
slojdande

Skane.

Mall

2017/5534

Film i Skane

556614-8614

Filmlager for ungdomar 15-25 Armed funktionsvariation Skane

Bifall

150 000

150 000

1

av 3

2018- 10-10

2017/5599

Kulturforvaltningen, Malmo Stad

212000-1124

Migration Memory Encounters Or 2

Skane

Bifall

300 000

300 000

2 av 3

2019-03 -31

2017/5598

Arkiv Sormland

818501-2815

ARKI - VERA-ARK/-VUNGA

Soderrnariand

Bifall

531 000

300 000

2 av 3

2018- 12-31

2017/5347

Foreningen Folkrorelsearkivet for
Uppsala Ian

817601 - 7682

Digitalisera kulturarvet 2: Alvin, Dag och Aftontldningen Uppsala

Mall

373 000

250 000

1

av 3

2019-03- 31

2017/5758

Stiftelsen Upplandsmuseet

817600-7071

7 kg jam

Uppsala

Bifall

325 000

325 000

1

av

1

2019 - 07 -31

2017/5632

Varmlands museum

873200 - 3549

Mangfaldernas marknader i Varmland

Varmland

Bifall

445 000

250 000

1

av

1

2019-04 -31

2017/5558

Foretagsarkivet i Westerbotten

894701 - 3465

Med Genus I Norriandsk FOretagshistoria

Vasterbotten

Bifall

550 000

550 000

1

av

1

2019 -01- 31

2017/5605

Skogsmuseet i Lycksele AB

556720-4184

Vuarkkatii

Vasterbotten

Mall

391 000

391 000

1

av

1

2019 -02-28

2017/5674

Vasterbotteresteatern AB

556214- 5184

Nordiskt berattarcentrum i SkellefteO

Vasterbotten

Bifall

000 000

400 000

1

av 3

2019 - 03-30
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Beslut om bidrag
Dnr KUR

Sbkande

Org.nr

Projektets namn

Ltin

Beslut

belopp

Beviljat
belopp

2017/5348

Scenkonst Vasternorrland AB

556751 - 8344

Kreativa Klasser - For okat larande och detaktighet

Vasternoniand

Bifall

537 000

350 000

2017/5656

Landstinget Vasternorrland

232100 - 0206

AIRY - Artist in Residence Vasternorrland

Vastemonland

Bifall

200 000

Bifall

Ansokan
ayser Or

Redovisningsdatum

1

av 3

2019-03-30

200 000

1

av 3

2019-04 - 30

429 080

300 000

1

av 3

2019 - 03 - 30

SOkt

2017/5653

Kultur i Vast

232100-0131

STODSTRUKTURER FOR EN SJALVORGANISERAD
SAMTIDSKONST
Vastra Gotaland

2017/5800

Nordiska Akvarellmuseet

853301 - 1436

Butoh och ikebana mots / scan 8 workshop

Vastra Gotaland

Bifall

90 000

90 000

1

av

1

2018-04- 30

2017/5561

Region Orebro Ian

232100 - 0164

Litteratur Orebro Ian

Orebro

Bifall

490 000

490 000

1

av 3

2019-03-30

2017/5357

Birgittastiftetsen/Sancta Birgitta
klostermuseum

824000 - 1779

Utvecklat Klostermuseum

Ostergotland

Bifall

200 000

100 000

1

av 3

2019-03-30

2017/5491

Rejmyre Art LAB

802459-4692

De-Tox

Ostergotland

Mall

500 000

300 000

1

av 3

2019-03-30

2017/5506

Stiftelsen Dalamas museum

883209-8349

Byggnadsvard - integration I Dalarna

Dalarna

Avslag

250 000

0

1

av 3

2017/5528

Dalamas museum

883200-8349

Kulttrary Oppet 24- 7

Dalama

Avslag

330 000

0

1

av 3

2017/5593

Landstinget Dalama

232100-0180

Natverk- att ansvara far och utveclda konstsamlingar

Dalama

Avslag

230 000

0

1

av

1

2017/5482

Forening Gotiands Fornvanner,
firma Gotlands Museum

834000-1042

Bakom Gr6nskan - KonstorienterIng Idngs
Karleksstigen

Gotland

Avslag

528000

0

1

av

1

Gavleborg

Avslag

806 250

0

1

av 2

2017/5617

Tidernas Vag

769602-9243

Uppstart av Kulturvag, firande av vart 20 - arsjubileum
2018 inkl medverkan i Kulturarvsaret

2017/5554

Halmstad kommun,
kulturforvaltningen

212000-1215

Stadsutveckfing och kultur - hur funkar det i praktiken? Halland

Avslag

300 000

0

1

av

1

2017/5246

Heirnbygda

892001 - 0454

Lek 8 Larbank 2.0

Jamtland

Avslag

222 000

0

1

av

1

2017/5421

Region Jamtland Harjedalen
Kultur

232100 - 0214

Rotation- natverksprojekt med mobilitet I bagaget

Jamtland

Avslag

436 000

0

1

av

1

Region Jamtland Harjedalen

232100 - 0214

DIgItala fonster

Jamtland

Avslag

489 000

0

1

av

1

2017/5504

Skadebanan I Region Jankopings
2017/5515

Ian

802440-8976

Barns och ungas roster i framtidens kutturary

Jonkoping

Avslag

190 000

0

1

av 3

2017/5539

Virserums Konsthall

833200-8120

Landet utanfor

Kalmar

Avslag

540 000

0

1

av 3

2017/5615

Reaktor Sydost

802444 - 1480

Filmriket

Kronoberg

Avslag

500 000

0

1

av 3

2017/5428

Region Norrbotten

232100 - 0230

Transformer LAB

Norrbotten

Avslag

500 000

0

1

av 3

212000 - 0969

Interaktivt upplevelserum pa Osterlens museum for
ungdomar med sarskilda behov

Skane

Avslag

713 000

0

1

av 3

212000 - 1157

Frnuftsteaterrnuseum pa Fredriksdal museer och
tradgardar, Hetsingborg museer

Skane

Avslag

957 800

0

1

av

1

Halmbalslabyrint med konserter

Skane

Avslag

70 000

0

1

av

1

Mat, hallbar utveckling och larande

Stidermaniand

Avslag

300 000

0

1

av 3

2017/5338

Osterdens museum

2017/5583

Helsingborgs museer

2017/5589

Oscar Persgardens kulturforening 802507-4140

2017/5573

Siirmlands museum

232100 - 0032

2 (3)

1

Ev. sarskilda villkor

Beslut om bidrag
Projektets namn

Lan

Beslut

belopp

Beviljat
belopp

817605-8918

lsbergsprojektet tillgangliggors via Alvin.

Uppsala

Avslag

239 000

0

1

av

1

Uppsala.

Avslag

240 000

0

1

av

1

SOkt

Dnr KUR

Sokande

Org.nr

2017/5592

Foretagens historia

Ansokan
ayser Or

2017/5701

Uppsala stadsteater AB

556009-4095

Teater och dramapedagoglsk verksamhet med fokus
pa samisk kultur

2017/4767

Ideella foreningen
Rackstadmuseet

872000 -7031

Christian Erikssons Ateljemuseum

Varmland

Avslag

150 000

0

1

av 3

2017/5434

Vaserbottens museum

556534 - 0527

Arkiv 3.0

Vasterbotten

Avslag

610 000

0

1

av

1

2017/5438

Skelleftea Museum AB

556139-0344

Space

Vasterbotten

Avslag

500 000

0

1

av

1

2017/5602

Landstinget Vastemonland

232100-0206

Projekt kulturary Torsaker - en forstudie

Vasternorrland

Avslag

250 000

0

1

av

1

363 000

0

1

av

1

1

—

kallan I en ny upplysningstid

2017/5540

Amals Kommun

212000-1587

Kultur et alla; en digital pfattform for aft samla, beratta
om och sprida kultur i Sverige

Vastra Gotaland

Avslag

2017/5552

Vastarvet (Vastra
GOtalandsregionen)

232100 -0131

Kan SON - international) samverkan kring sma barns
raft till kultur och delaktighet

Vastra Gotaland

Avslag

303 000

0

1

av

2017/5597

Stiftelsen Bohuslarts museum

958500 - 1762

Ekomuseum/Okomuseum 2.0

Vastra Gotaland

Avslag

400 000

0

1

av 3

Avslag

692 212

0

1

av 3

1

2017/5601

Folkteatern

757200 - 5820

Konst och internat. Scenkonstens narvaro i den digitala
Vastra Gotaland
varlden.

2017/5603

Textflmuseet

212000 -1561

Next Level Craft Grarxl Final

Vastra Gotaland

Avslag

300 000

0

1

av

2017/5710

Nordiska Akvarellmuseet

853301-1436

Together we see

Vastra Gotaland

Avslag

505 000

0

1

av 3

2017/5676

ostergotlands museum

822000-6103

Kultt.rpedagogiskt program

batergOtland

Avslag

768 640

0

1

av 2

Totalt

29 003 982

10 606 000
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Villkor for bidrag fran Kulturradet
1

Bidragsmottagarens ataganden

Om innehallet forandras vasentligt jarnfOrt med ansolcan maste bidragsmottagaren
meddela Kulturradet sa snart som mojligt.

Det statliga bidraget far inte fordelas vidare i form av bidrag eller stimulansmedel
andra organisationer.
1.1

till

Aterkrav

Om bidragsmottagaren inte genomfor det hen atagit sig kan Kulturradet besluta att
krava tillbaka hela eller delar av bidraget.
Bidragsmottagaren blir aterbetalningsskyldig om:
1. mottagaren lamnat oriktiga uppgifter eller pa nagot annat satt fOrorsakaratt
bidraget har beviljats felaktigt eller med for Mgt belopp,
2. bidraget av nagot annat skal har lamnats felaktigt eller med for hogt belopp och
mottagaren borde ha insett detta,
3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller om det inte anvants for det
andamal som lag till grund Rh- att bidraget beviljades
4. mottagaren inte laranar in en korrekt redovisning, i enlighet med beskrivning i
aysnitt 2.6 nedan, eller i ovrigt inte foljt villkoren for bidraget.
1.2 Budget
Om Kulturradet har godkant en specifik budget som grund for bidraget sa ska den
budgeten foljas.
1.3

Aft MO gallande raft

Bidragsmottagaren ansvarar for att projektet eller verksamheten bedrivs i enlighet
med gallande svensk lagstiftning.
1.4

Att tillhandahalla information

Bidragsmottagaren är skyldig att ge Kulturradet information och svara pa de fragor
som Kulturradet staller i samband med uppfOljning av ett projekt eller en verksamhet
Det Oiler bade under och efter ayslutat bidragsperiod.
1.5 Ratt att besiika verksamheten

Kulturradet har raft att besoka verksamhet eller projekt som fmansierats med medel
fran Kulturradet.
1.6 Redovisning

Redovisningen Mamas pa aysedd blankett och ska innehalla de uppgifter som
efterfragas i blanketten.
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En behorig foretradare for bidragsmottagaren ska skriva under redovisningen.
Kulturradet kan vid behov begara in dokument som styrker behorigheten for den
eller de foretradare som undertecknat redovisningen.
1.7 Aterbetalning av outnyttjade medel

Bidragsmottagaren ska betala tillbaka eventuella outnyttjade medel till Kulturradet.
Den ansvarige bidragshandlaggaren pa Kuhurl-Met ska informeras innan att
aterbetalning kommer att goras. Bidragsbeslutets diarienummer ska anges som
referens vid aterbetalning.
1.8 Forlangning av perioden for medlens anvandning
Corn bidragsmottagaren inte hinner anvanda medlen inom utsatt tid kan
bidragsmottagaren ansoka om farlangning av den tid som bidraget far anvandas.
Ansokan om att forlanga perioden ska skickas in till Kulturradet sa snart
bidragsmottagaren inser att perioden behover ffirlangas och som senast nar den
ursprungliga bidragsperioden gar ut. Kulturradet beslutar om eventuell fcirlangning.

2 Kontrolluppgifter
Kulturradet skickar kontrolluppgifter till Skatteverket om bidrag som utbetalas
enskilda naringsidkare. Kontrolluppgiften skickas ocksa med e-post till den
kontaktperson som angivits.

till

Informera om att Kulturradet bidragit med medel
I tidskrifter eller i relevant informationsmaterial, till exempel affischer och
3

programblad, ska det framga att Kulturradet har beviljat bidrag for projektet.
Kulturradets logotyp kan laddas ned fran Kulturradets webbplats. Kulturradet ska
aldrig anges som medarrangor.

4 Tillganglighet for personer med funktionsnedsattningar
4.1 Organisationer som arrangerar publik verksamhet

Alla organisationer som arrangerar publik verksamhet med bidrag fran Kulturradet
och via kultursamverkansmodellen ska ha information om tillgangligheten till sin
publika verksamhet eller sitt arrangemang pa sin webbplats, i sociala medier eller i
fristdende evenemangskalendrar som anvands.
4.2 Organisationer med egen lokal for publik verksamhet

Alla organisationer som har verksamhetsbidrag fran Kultunidet eller via
kultursamverkansmodellen, och har egen lokal for publik verksamhet, ska ha
dtgardat sa kallade enkelt avhjalpta hinder' i sina publika lokaler.

' 1.as

mer i Boverkets broschyr Enkelt avhjalpta hinder. Lank: http://www.boverket.se/sv/om boverket/publicerat - av-boverket/publikationer/2015/enkelt - avhjalpt- i - lokaler/
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Kulturinstitutioner

Kulturinstitutioner med statligt bidrag via Kultursamverkansmodellen, eller bidrag
direkt fran Kulturradet ska ha:

•
•
•

Handlingsplaner for tillganglighet
Tillgangliga webbsidor, inklusive applikationer sa langt som mojligt, och etjanster (lagst WCAG 2.0 niva A. Niva AA bor efterstravas)
Information om tillgangligheten till publik verksamhet pa webbplats,
och/eller pa de olika sociala medier eller fristaende evenemangskalendrar
som anvands

•

Ska ha atgardat enkelt avhjalpta hinder i sina publika lokaler
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Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 28 november 2017

Ärende 18
Kultur- och fritidsnämnden

Återrapportering av beslut fattade med delegation till kultur- och
fritidsnämnden 2017-12-12

Delegationsärenden
B.3 Beslut om verksamhetsbidrag/investeringsbidrag motsvarande högst 50 000 kr
Sökande
/Ärendenummer
Kulturavdelningen
Film på Gotland
KFN 2017/426

KFN 2017/427
KFN 2017/428

Verksamhet/
Investering

Sökt

Beslut

Beslutsfattare

Datum

In the light of
Bergman - a life in
Fårö
Digging For Fire
Farmor Ina

-

10 000 kr

Björn Ahlsén

2017-10-19

-

10 000 kr
10 000 kr

Björn Ahlsén
Björn Ahlsén

2017-10-19
2017-10-19

Utbetalningslistor, löpnummer 694- 695 (2017-09-01 - 2017-09-28)
Utbetalningslista, löpnummer 696
Utbetalningslista, löpnummer 697

Per Gustavsson
Åsa Ingmansson

2017-11-01
2017-11-22

B.4 Beslut om stöd till kultur/fritidsarrangemang motsvarande högst 50 000 kr
Sökande
/Ärendenummer
Kulturavdelningen
Ikaros Musikförlag,
KFN 2016/213
Glitter och Grus, KFN
2017/385
Blå Moln Musik, KFN
2016/256
Marjala o Fehling,
KFN 2017/420

Arrangemang/
aktivitet

Sökt

Beslut

Beslutsfattare

Datum

Musikuppsättning
”Från Novgorod
till Malsteuvu”
Teaterföreställnin
g ”Olika är bra!”
Visby Musik och
Poesifestival
”Ljus i Mörkret” 6
koserter

15 107 kr

Avslag

Björn Ahlsén

2017-10-12

16 500 kr

Avslag

Björn Ahlsén

2017-10-19

21 000 kr

Avslag

Björn Ahlsén

2017-10-25

25 000 kr

15 000 kr

Björn Ahlsén

2017-11-09

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

Beslut

Beslutsfattare

Datum

Storsudrets VisFolk, KFN 2017/127
Föreningen Afroamerikansk Musik, KFN 2017/52
Gotland Art Week, KFN 2016/328
Föreningen Kalliope, KFN 2017/44

Godkännes
Godkännes
Godkännes
Godkännes

Björn Ahlsén
Björn Ahlsén
Björn Ahlsén
Björn Ahlsén

2017-10-27
2017-10-27
2017-10-27
2017-10-27

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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Region Gotland

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

Arrangemang/
aktivitet

Sökt

Beslut

Beslutsfattare

Datum

M.N. KFN
2017/388
L.H. KFN 2017/401

Teater Workshop
på Fenix
Haloween LAN i
Etelhem
LAN i Stenkumla

Lön för
workshop
4 350 kr

10 000 kr

Björn Ahlsén

2017-10-13

Max 2 550 kr

Björn Ahlsén

2017-10-27

Hyra och
uppkoppli
ng

Avslag

Björn Ahlsén

2017-10-27

Ärende

Beslutsfattare

Datum

Beviljade föreningar gällande lotteritillstånd 2016/2017

Anne-Marie
Karlsson

2017-11-14

Gute Gaming, KFN
2017/398

C.4 Beslut i frågor om tillstånd enligt 15, 17 § lotterilagen

Personaladministrativa ärenden, löpnummer 124-126

