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Protokoll

KFN § 65

Nulägesrapport ekonomi
KFN 2017/6

−

KFF Muntlig information

Kultur- och fritidsnämndens beslut
•

Godkänna rapporten.

Kultur- och fritidsnämnden tar del av en ekonomisk statusrapportering gällande
verksamhetens avdelningar. Förvaltningen redovisar ett prognostiserat resultat och
sammantaget har nämnden varit sparsam.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna rapporten.
Föredragande i ärendet: Förvaltningsekonom Ann-Marie Karlsson

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Kultur- och fritidsnämnden 2017-12-12
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-11-30

KFN § 66
KFN AU § 54

Fördelning av investeringsbidrag till samlingslokaler 2018
KFN 2017/140

−

KFF Ansökningar om investeringsbidrag överstigande 50 000 kr avseende samlingslokaler 2017, 201711-30

Kultur- och fritidsnämndens beslut
•

Kultur- och fritidsnämnden beviljar investeringsbidrag enligt följande:

Förening
Endre Bygdegårdsförening
Näs Bygdegårdsförening
Hamra Bygdegårdsförening
Totalt

Total
investering
310 000
108 699
245 000
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 kulturoch 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%.
Förvaltningen redogör på sammanträdet för respektive förenings fördelning av
investeringssumma samt för sökt och beviljat bidragsbelopp. Beviljade
investeringsbidrag sker med särskilda villkor som specificeras i förvaltningens skrivelse.
När det gäller nästa års arenahallsöversyn så uppkommer synpunkter att även
bygdegårdarna ska ingå i en sådan översyn. Ett förslag är tätare samarbete och
samverkansavtal med bygdegårdsdistrikten.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag - i enlighet med
förvaltningens förslag.
Föredragande i ärendet: Fritidshandläggare Per Gjörloff.
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Kultur- och fritidsnämnden 2017-12-12
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-11-30

KFN § 67
KFN AU § 55

Fördelning av investeringsbidrag till idrottsanläggningar 2018
KFN 2017/141

−

KFF Ansökningar om investeringsbidrag överstigande 50 000 kr avseende idrottsplatser 2018, 2017-1130

Kultur- och fritidsnämndens beslut
•

Kultur- och fritidsnämnden beviljar investeringsbidrag enligt följande:

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 kulturoch 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%.
Sökt investeringsbidrag, investeringssumma samt förslag till avslag eller beviljat belopp
redovisas på sammanträdet.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottet beslutade enligt förvaltningen förslag till beslut men att hanteringen av
Stånga IF:s ansökning samt beslut hänskjuts till nästkommande sammanträde efter
årsskiftet 2018.
Föredragande i ärendet: Fritidshandläggare Per Gjörloff.
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Kultur- och fritidsnämnden 2017-12-12
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-11-30

Protokoll

KFN § 68
KFN AU § 56

Fördelning av verksamhetsbidrag till kulturorganisationer 2018
KFN 2017/393

−
−
−

KFF Fördelning av verksamhetsbidrag till kulturföreningar 2018, 2017-11-13
KFF Bilaga: Verksamhetsbidrag 2018 Konstarterna, förslag till beslut
KFF bilaga: Verksamhetsbidrag 2018 Kulturarvet, förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämndens 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.

År 2017 har 44 ansökningar inkommit från olika kulturorganisationer. Det
sammanlagda sökta beloppet är 7 585 000 kr - med tillgängligt budgeterat belopp på 5
345 000 kr. I år har dessutom 6 stycken nya organisationer valt att söka ett
verksamhetsbidrag.
Bedömningen av ansökningarna sker efter de kriterier som nämnden har fastställt och
efter de mål och fokusområden som fastställts i kulturplanen. Förvaltningens kunskap
och erfarenhet om organisationen och deras verksamhet tidigare år har en betydelse
vid bedömningen också.
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
uppbyggd med öppet medlemskap i enlighet med föreningens stadgar.
Förvaltningen redogör på sammanträdet för förslaget till fördelning av
verksamhetsstöd till kulturorganisationer 2018 utifrån underlaget. Några förändringar i
förvaltningens underlag för beslut redovisas för nämnden, bland annat Nordrets Scen
och Bio som har ett förändrat ansökningsbelopp.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Kultur- och fritidsnämnden 2017-12-12
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-11-30

Protokoll

Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag efter vissa redaktionella
ändringar i underlaget.
Arbetsutskottet beslutade i enlighet med förvaltningens förslag.
Föredragande i ärendet: Avdelningschef kultur och ungdom Björn Ahlsén och
kulturutvecklare Madeleine Nilsson.

* Bilagor:
Verksamhetsbidrag 2018 Konstarterna
Verksamhetsbidrag 2018 Kulturarvet

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Kultur- och fritidsnämnden 2017-12-12
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-11-30

KFN § 69
KFN AU § 57

Kultursamverkansmodellen 2018, beslut om fördelning
KFN 2017/7

−
−
−

KFF Fördelning av verksamhetsmedel till regionala länsinstitutioner inom kultursamverkansmodellen
2018, 2017-11-28
Bilagor: Gotlands Museum, Gotlands Musikstiftelse, Länsteatern på Gotland, Gotlands länsbibliotek,
Film på Gotland, 2017-11-28
KFF Svar på frågor om externa medel för integration och mötesplatser (delades ut på sammanträdet)

Kultur- och fritidsnämndens beslut
•

De regionala kulturinstitutionerna inom kultursamverkansmodellen beviljas
medel (SEK) enligt följande:

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
medel 2

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
mötesplatser 1 Totalt 2018
83 333
83 333
83 333
83 333
83 333
83 335
500 000

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

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 Gotlands 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.
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.
1

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Kultur- och fritidsnämnden 2017-12-12
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-11-30

Protokoll

Bedömningen är att de extra medlen bör fördelas ut jämnt över de fem regionala
kulturinstitutionerna, det vill säga med 83 333 kr per institution. 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.
På anmodan från arbetsutskottet har förvaltningen sammanställt svar på frågor om
extra medel för integration och mötesplatser som redogörs för nämnden. Bland annat
hur institutionerna har tänkt använda medlen.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag om fördelning av medel
till de regionala kulturinstitutionerna inom kultursamverkansmodellen.
Arbetsutskottet beslutade att överlämna ärendet till kultur- och fritidsnämnden utan eget
yttrande.
Föredragande i ärendet: Catrine Wikström, regional kulturstrateg.

Expedieras:

Gotlands regionala kulturinstitutioner
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Kultur- och fritidsnämnden 2017-12-12
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-11-30

Protokoll

KFN § 70
KFN AU § 58

Äskande Länsteatern
KFN 2017/7

−
−

KFF Äskande Länsteatern på Gotland, 2017-12-12
Länsteatern på Gotland Ansökan/ Specifikation över nödvändiga åtgärder i vårt teaterhus

Kultur- och fritidsnämndens beslut
•

Kultur- och fritidsnämnden beviljar Länsteaterns äskande med 1 000 000 kr
för upprustning av teknik och inventarier.
o Anslag tas ur eget kapital.

Länsteatern på Gotland har inkommit med ett äskande av medel till upprustning av
teknik och inventarier till Länsteaterns teaterhus.
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.
En god och säker arbetsmiljö, för anställda, 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 förvaltningen bedömningen att äskandet så långt
det är möjligt bör hörsammas. Förslaget är därför att nämnden bör bevilja
Länsteaterns äskande med 1 000 000 kr för upprustning av teknik och inventarier.
Yrkande (Tilläggsyrkande)
Ordförande Filip Reinhag (S), yrkar på att kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt
arbetsutskottets förslag med ett tillägg att anslag tas ur eget kapital.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att kultur- och fritidsnämnden
bifaller yrkandet.
Arbetsutskottet beslutade i enlighet med förvaltningens förslag.
Föredragande i ärendet: Catrine Wikström, regional kulturstrateg.
Expedieras: Länsteatern på Gotland
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Kultur- och fritidsnämnden 2017-12-12
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-11-30

Protokoll

KFN § 71
KFN AU § 59

Iordningställande av bunker för konstverket Noaks ark
KFN 2017/429

−

KFF Konstverket Noaks Ark inklusive bilagor, 2017-10-08

Kultur- och fritidsnämndens beslut
•
•
•

•

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.
o Gotlands museum ansvarar för att rekvirera medlen för detta under år
2017.
Uppdra till förvaltningen att säkra driften av utställningen genom avtal med
Gotlands Museum eller på annat sätt.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad
År 2009 donerades skulpturgruppen Noaks Ark till dåvarande Gotlands kommun och
kommunen förband sig att verket skulle placeras och visas på en offentlig plats. Efter
att verket visats på konstmuseet 2014 så har det stått i regionens konstförråd.
Förvaltningen kan nu presentera en mycket lämplig och intressant placering då verket
föreslås placering i ett skyttevärn vid Almedalen. Värnet ligger vid strandpromenaden
mittemot Almedalens hotell. Placeringen har diskuterats med och godkänts av
Gotlands museum, länsstyrelsen och av flera instanser inom Region Gotland och
behandlas för närvarande för prövning om eventuell lovplikt hos stadsarkitekten.
Förvaltningen föreslår att Gotlands museum uppdras till att ansvara för placeringen av
verket och att museet i ersättning erhåller 250 000 kr för verkställighet. För dessa
ändamål föreslås nämnden att uppdra till förvaltningen att upprätta och teckna avtal
med Gotlands museum och andra berörda parter.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Kultur- och fritidsnämnden 2017-12-12
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-11-30

Protokoll

Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottet beslutade enligt förvaltningen förslag men med ett förtydligande i den
tredje beslutspunkten att det är Gotlands Museums sak att rekvirera pengarna under
2017
Föredragande i ärendet: Avdelningschef kultur och ungdom Björn Ahlsén.

Expedieras:

Gotlands museum
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Kultur- och fritidsnämnden 2017-12-12
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-11-30

Protokoll

KFN § 72
KFN AU § 60

Regionens medfinansiering av projektet Konsten i
världsarvsstaden
KFN 2016/295

−
−

KFF Ansökan till Länsstyrelsen - Konsten i världsarvet, Visby innerstad, 2017-11-15
Gotlands museum Bilagor: ansökan till länsstyrelsen; projektplan; projektrapport

Kultur- och fritidsnämndens beslut
•
•
•

Anslå 180 000 kr för att utgöra egen medfinansiering i ansökan om medel till
projektet Konsten i världsarvet.
Att 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.

I världsarvet Visby innerstad finns 11 utomhuskonstverk som ägs och förvaltas av
Region Gotland och som Gotlands Museum har uppdraget att samordna, hantera och
tillgängliggöra. Dock saknas medel för underhåll och reparationer av dessa verk och
det avsätts endast 50 000 kr per år i kulturavdelningens budget för sådana ändamål,
gällande hela konstsamlingen. Kostnaden för att åtgärda fyra av de högst prioriterade
verken under 2018 beräknas totalt till ca 460 000 kr, av vilka Länsstyrelsen har
förklarat sig positiva till att bidra med 280 000 kr.
Förvaltningen föreslår att nämnden anslår medel (180 000 kr) ur det förväntade
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.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Arbetsutskottet beslutade att överlämna ärendet till kultur- och fritidsnämnden utan eget
yttrande.
Föredragande i ärendet: Avdelningschef kultur och ungdom Björn Ahlsén.
Expedieras: Gotlands museum
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Kultur- och fritidsnämnden 2017-12-12
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-11-30

Protokoll

KFN § 73
KFN AU § 61

Ansökan från Visby Tonsättarcentrum om investeringsbidrag
KFN 2017/389

−
−

KFF Visby Internationella Tonsättarcentrum – Ansökan om investeringsbidrag, 2017-10-15
Tonsättarcentrum Visby Ansökan om investeringsmedel, 2017-10-06

Kultur- och fritidsnämndens beslut
•
•

Visby Internationella Tonsättarcentrum beviljas det ansökta bidraget
på 150 000 kr.
Bidraget finansieras med medel ur det beräknade överskottet i 2017 års
driftsbudget.

Visby Internationella Tonsättarcentrum (VICC) ansöker om ett särskilt
investeringsbidrag för utbyggnation av sin studio för elektroakustisk musik EAM.
VICC erhåller årligen ett grundstöd för sin verksamhet från Region Gotland och får
även statligt stöd. Detta stöd är dock avsett för verksamhetens drift och inte för att
även bekosta investeringar. VICC har redan tidigare under året framfört behov av den
nu aktuella investeringen, men eftersom förvaltningen saknar medel i ordinarie budget
har en sådan ansökan avslagits på grund av medelsbrist.
Förvaltningen är dock mycket positiv till ansökan från VICC och föreslår därför
nämnden att bevilja den, förutsatt att medel kan tas ur nämndens beräknade
budgetöverskott för 2017.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag - i enlighet med
förvaltningens förslag.
Föredragande i ärendet: Avdelningschef kultur och ungdom Björn Ahlsén.

Expedieras:

Visby Tonsättarcentrum
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Kultur- och fritidsnämnden 2017-12-12
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-11-30

Protokoll

KFN § 74
KFN AU § 62

Investering konstgräs
KFN 2017/5

−

KFF Investering konstgräs, 2017-11-14

Kultur- och fritidsnämndens beslut
•

Förvaltningen får i uppdrag att under 2018 investera i ny konstgräsplan i Visby.

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 och därför föreslås förvaltningen att få i uppdrag att investera i ny
konstgräsplan.
På sammanträdet uppkommer diskussioner kring livslängden för konstgräs,
underhållskostnader samt vikten med anskaffning ur ett hållbart miljöperspektiv.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag - i enlighet med
förvaltningens förslag.
Föredragande i ärendet: T.f. förvaltningschef Åsa Ingmansson.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Kultur- och fritidsnämnden 2017-12-12
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-11-30

Protokoll

KFN § 75
KFN AU § 63

Investering Meröppna bibliotek
KFN 2017/5

−

KFF Investering meröppna bibliotek, 2017-11-14

Kultur- och fritidsnämndens beslut
•

Förvaltningen får i uppdrag att under 2018 investera 500 000 kr för att öppna
meröppna bibliotek runt om på ön.

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. Det innebär en utökad
tillgänglighet men med bibehållen bemanning och stärker bibliotekets roll i
lokalsamhället.
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 och teknikförvaltningen planerar just nu ett genomförande och
bedömningen är att Gotlands första meröppna bibliotek kan öppna under 2018.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag - i enlighet med
förvaltningens förslag.
Föredragande i ärendet: T.f. förvaltningschef Åsa Ingmansson.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Kultur- och fritidsnämnden 2017-12-12
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-11-30

Protokoll

KFN § 76
KFN AU § 64

Eget kapital, investering Arenahallen
KFN 2017/6

−

KFF Begäran om att utnyttja eget kapital, 2017-11-14

Kultur- och fritidsnämndens beslut
•

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

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 fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag - i enlighet med
förvaltningens förslag.
Föredragande i ärendet: T.f. förvaltningschef Åsa Ingmansson.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Kultur- och fritidsnämnden 2017-12-12
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-11-30

Protokoll

KFN § 77
KFN AU § 65

Arenahallen, restauratör
KFN 2017/38

−

KFF Muntlig information

Kultur- och fritidsnämndens beslut
•

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ordförande får delegation att teckna
avtal med restauratör gällande Arenahallen.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad
Ordförande redogör för arbetet med att hitta en restauratör till Arenahallen. Lokalen
har använts under NatWest Island Games och därefter har målet varit att ny
verksamhet/restaurang ska flytta in.
Förhandlingar har skett med en eventuell restauratör gällande Arenahallen, men ännu
har inget slutgiltigt avtal kunnat tecknas.
Yrkande
Anders Larsson (C), yrkar på att kultur- och fritidsnämnden ger ordförande delegation
att teckna avtal med restauratör gällande Arenahallen
Ordförande ställer proposition på Anders Larsson (C), förslag och finner att kulturoch fritidsnämnden bifaller yrkandet.
Arbetsutskottet beslutade att ta emot informationen.
Föredragande i ärendet: Ordförande.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Kultur- och fritidsnämnden 2017-12-12
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-11-30

Protokoll

KFN § 78
KFN AU § 67

Avtal Bergmancenter
KFN 2017/6

−

KFF Muntlig information

Kultur- och fritidsnämndens beslut
•

Kultur- och fritidsnämnden godkänner föreliggande förslag till avtal med
Stiftelsen Bergmancenter på Fårö rörande ett årligt utbetalt verksamhetsbidrag.

Ett förslag till nytt avtal med Bergmancenter om ett årligt verksamhetsbidrag har
upprättats av förvaltningen. Vissa förtydliganden behöver göras utifrån föregående
avtal, bland annat gällande den lokala förankringen på Fårö, för att reglera krav och
förväntningar bättre.
Bergmanscenter bedriver en omfattande verksamhet på Fårö och förvaltar arvet efter
regissören Ingmar Bergman. Verksamheten är synnerligen angelägen både ur en
konstnärlig och ur en kulturell synpunkt - som ur ett regionalpolitiskt perspektiv. Det
finns indikationer på att Bergmancenter kommer erhålla statliga medel vilket kommer
ge stiftelsen ett välbehövligt tillskott.
Yrkande
Ordförande Filip Reinhag (S), yrkar på att kultur- och fritidsnämnden godkänner
föreliggande förslag till avtal med Stiftelsen Bergmancenter på Fårö.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att kultur- och fritidsnämnden
bifaller yrkandet.
Arbetsutskottet beslutade att ta emot informationen.
Föredragande i ärendet: Avdelningschef kultur och ungdom Björn Ahlsén.

Expedieras:
Stiftelsen Bergmancenter
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Kultur- och fritidsnämnden 2017-12-12
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-11-30

Protokoll

KFN § 79
KFN AU § 68

Omfördelning av internbudget bibliotek
KFN 2017/5

−

KFF Muntlig information

Kultur- och fritidsnämndens beslut
•

Kultur- och fritidsnämnden ger biblioteksavdelningen i uppdrag att under 2017
investera 300 000 kr i möbler, hyllsystem och uppdatera belysningen på öns
folkbibliotek.
o Beslutet är ett förtydligande gällande tidigare nämndbeslut (KFN § 62,
2017-11-13) och fördelningen breddas i och med detta nya beslut till
att omfatta möbler, hyllsystem samt belysning.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 13 november (KFN § 62) angående den
interna fördelningen av budgeten. För biblioteken beslutades en omfördelning på
300 000 kr gällande skrivbord och scen.
Förvaltningen gör bedömningen att inköp av möbler (skrivbord, hyllsystem) har högst
prioritet och att de omfördelade medlen därför ska användas till detta. Behov av ny
scen kvarstår men eventuell investering bör ske först när ny fastighetsägare finns på
plats.
Yrkande
Ordförande Filip Reinhag (S), yrkar på att kultur- och fritidsnämnden godkänner
förvaltningens förslag till beslut med en hänvisning till tidigare fattat beslut (KFN § 62,
2017-11-13) - och utökande fördelningsmöjligheter för biblioteken.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att kultur- och fritidsnämnden
bifaller yrkandet.
Arbetsutskottet beslutade att ta emot informationen.
Föredragande i ärendet: T.f. förvaltningschef Åsa Ingmansson.
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Kultur- och fritidsnämnden 2017-12-12
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-11-30

Protokoll

KFN § 80
KFN AU § 69

RS-Remiss. Länsplan för regional transportinfrastrukturplan
2018-2029 Gotlands län
KFN 2017/418

−
−

KFF Remissvar Förslag Länsplan för regional transportinfrastruktur för Gotlands län 2018-2029, 201712-04
RSF Remiss. Förslag Länsplan för regional transportinfrastruktur för Gotlands län 2018-2029, 2017-1031

Kultur- och fritidsnämndens beslut
•

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ställa sig bakom förvaltningens
bedömning.

Region Gotland har regeringens uppdrag att ta fram ett förslag till länsplan för regional
transportinfrastruktur för perioden 2018-2029 och kultur- och fritidsnämnden är
inbjuden att yttra sig över förslaget.
Förslaget lyfter Gotlands kultur- och landskapsvärden, 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 fritidsnämnden beslutar att ställa sig bakom förvaltningens bedömning.
Arbetsutskottet beslutade att ta emot informationen.
Föredragande i ärendet: Kulturstrateg Catrine Wikström.
Expedieras: Regionstyrelsen /Regionstyrelseförvaltningen
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Kultur- och fritidsnämnden 2017-12-12
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-11-30

Protokoll

KFN § 81

Rapporter från förvaltningen
Kultur- och fritidsnämndens beslut
•

Rapporterna godkänns.

a) Strategiskt fastighetsinnehav i världsarvet
Utgår då ärendet inte har presenterats för regionstyrelsen.
b) Beslut utvecklingsbidrag kultursamverkansmodellen
Catrine Wikström redogör för andra fördelningen 2017 av utvecklingsbidrag
till regional kulturverksamhet inom ramen för kultutsamverkansmodellen.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Kultur- och fritidsnämnden 2017-12-12
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-11-30

KFN § 82

Anmälningsärenden. Beslut fattade med delegation
KFN 2017/34

−

KFF Återrapportering av beslut fattade med delegation till kultur- och fritidsnämnden, 2017-11-28

Återrapportering delegationsbeslut
Följande sammanställning samt underlag för återrapporterade beslut fanns att tillgå
under sammanträdet. Kultur- och fritidsförvaltningen återrapporterar följande
delegerade beslut:

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
Justerare:

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

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Kultur- och fritidsnämnden 2017-12-12
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-11-30

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 2017/144

Godkännes
Godkännes
Godkännes
Avslag

Björn Ahlsén
Björn Ahlsén
Björn Ahlsén
Björn Ahlsén

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

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
Beslutsunderlag finns att tillgå på förvaltningens kansli.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Kultur- och fritidsnämnden 2017-12-12
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-11-30

Protokoll

KFN § 83

Omfördelning av budget

KFN 2017/5

−

Muntlig redovisning av nämnden

Kultur- och fritidsnämndens beslut
•

Kultur- och fritidsnämnden beslutar om följande omfördelning av budget:
o Efter upprättande av avtal mellan kultur- och fritidsförvaltningen och
Roma IF tilldelas Roma IF 100 000 kr för iordningsställande av
motionsspår i Roma samt anskaffning av utegym-artiklar.
o IP skogen tilldelas 150 000 kr till bl.a. funktionsanpassad toalett.
o Efter upprättande av avtal mellan kultur- och fritidsförvaltningen och
Wisby Ridklubb tilldelas Wisby Ridklubb 125 000 till ridhusunderlag
och till material till upprustning av ridbanorna.

Ordförande redogör för kultur- och fritidsnämndens tillsatta ekonomigrupps arbete
med att se över fördelningen av budgetmedel. Beslut kring omfördelning kommer att
tas vid två tillfällen. Den interna fördelningen togs på sammanträdet i november och
den externa fördelningen sker på dagens sammanträde.
Yrkande
Ordförande Filip Reinhag (S), yrkar på att kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt
följande förslag om fördelningar:
− Efter upprättande av avtal mellan kultur- och fritidsförvaltningen och Roma IF
tilldelas Roma IF 100 000 kr för iordningsställande av motionsspår i Roma
samt anskaffning av utegym-artiklar.
− IP skogen tilldelas 150 000 kr för funktionsanpassad toalett.
− Efter upprättande av avtal mellan kultur- och fritidsförvaltningen och Wisby
Ridklubb tilldelas Wisby Ridklubb 125 000 till ridhusunderlag och till material
till upprustning av ridbanorna.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att kultur- och fritidsnämnden
bifaller yrkandet.
Jäv:
På grund av jäv deltar inte Anders Larsson (C) i handläggningen av detta ärende
(beslutspunkt gällande tilldelning till Roma IF).
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Kultur- och fritidsnämnden 2017-12-12
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-11-30

Protokoll

KFN § 84

Allmänhetens åkning, ishallar
KFN 2017/446

−

KFF Muntlig information

Kultur- och fritidsnämndens beslut
•

Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att möjliggöra för mer
istid för idrottsföreningar i Visby Ishall samt se över allmänhetens åkning på
samtliga ishallar.

Kultur- och fritidsförvaltningen har mottagit synpunkter gällande allmänhetens åkning
på onsdagar i Visby Ishall. Diskussioner kring beläggningsgrad och rätten till nyttjande,
av föreningar kontra allmänheten, gällande Gotlands ishallar uppkommer på
sammanträdet.
Yrkande
Ordförande Filip Reinhag (S), yrkar på att kultur- och fritidsnämnden ger
förvaltningen i uppdrag att möjliggöra för mer istid för idrottsföreningar i Visby Ishall
samt se över allmänhetens åkning på samtliga ishallar.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att kultur- och fritidsnämnden
bifaller yrkandet.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Kultur- och fritidsnämnden 2017-12-12
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-11-30

Protokoll

KFN § 85

Avslut för kultur- och fritidsnämnden
Dagens sammanträde blir det sista sammanträdet som kultur- och fritidsnämnden har
då nämnd samt förvaltning avvecklas sista december 2017. Kultur och fritidsfrågorna
kommer därefter hanteras av regionstyrelsen samt gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden (gällande ungdomsavdelningen) från och med 1 januari
2018. Nämnden ger uttryck för att det har varit en omväxlande men intressant
mandatperiod med många bra prestationer från alla involverade.
Förvaltningen avtackas på sammanträdet av nämnden.
Länge leve kultur och fritid!

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Verksamhetsstöd 2018 Konstarterna
Kulturorganisation

Beslut KFN 171212

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
sommartid 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

10 000 kr

26 800 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

40 000 kr

76 700 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

3 583 500 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

Verksamhetsstöd 2018 Kulturarvet
Kulturorganisation

Beslut KFN 171212

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.

Albatrossmuseet
KFN 2017/323

6 500 kr

6 794 kr

Gotlands Försvarsmuseum
KFN 2017/182

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.

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.

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

