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KFB § 1

Fördelning av medel till regionala länsinstitutioner inom kultursamverkansmodellen

RS 2021/124

Kultur- och fritidsberedningens förslag till regionstyrelsen

De regionala kulturinstitutionerna inom kultursamverkansmodellen beviljas medel
enligt regionstyrelseförvaltningens förslag.
• Regionstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att återkomma till kultur- och fritidsberedningens sammanträde i maj med förslag på hur förstärkningen av de statliga
medlen bäst kan användas för att leva upp till Kulturrådets strategiska prioriteringar
och Gotlands Kulturplan 2021-2024.
•

Gotlands regionala länsinstitutioner har sedan 2011 erhållit verksamhetsmedel via
kultursamverkansmodellen. Avsikten med införandet av modellen var att överföra
det ekonomiska ansvaret för länsinstitutionerna från en statlig till en regional nivå
och därmed också överföra de fördelnings- och kulturpolitiska besluten närmare
verksamheten. Regionen har rätt att omfördela medlen i modellen, den statliga såväl
som den regionala delen.
Modellen innehåller en del statliga medel och en del regionala medel. De regionala
kulturinstitutionernas uppdrag styrs övergripande av Kulturrådets beslut och Region
Gotlands kulturplan 2021-2024. De regionala länsinstitutionerna är Gotlands
museum, Länsteatern på Gotland (som också har länsdansuppdraget), Film på
Gotland, Gotlandsmusiken och Länsbiblioteket på Gotland. Dessa inkluderar även
den konst- och kulturfrämjande verksamheten och de regionala kulturkonsulenternas
arbete. Region Gotlands del har varje år sedan 2011 indexuppräknats med ca 2%.
Verksamhetsåret 2020 fördelades totalt 46 161 000 kr varav 24 274 000 kr i statligt
anslag och 21 887 000 i regionalt stöd.
För år 2021 finns ett belopp om 48 205 000 kr att fördela. Dessa inkluderar
uppräkning för pris- och löneomkostnader (2% uppräkning från Region Gotland och
1,3% uppräkning från staten), en permanent förstärkning till den musikaliska scenkonsten om 402 000 kr som tilldelas Gotlandsmusiken och en permanent förstärkning
till Länsbiblioteket om 450 000 kr för utveckling av biblioteks- och läs- och litteraturfrämjande verksamhet. Nytt för 2021 är också en generell uppräkning av det statliga
stödet på 1,6 %, 388 384 kr, och en extra förstärkning på 500 000 kr. Fördelningen
från Statens Kulturråd följer i stort samma princip i hela landet. Bakgrunden är att
regeringen i höstas tillkännagav en förstärkning till den regionala kulturen i samverkansmodellen inför 2021. Regionstyrelseförvaltningen föreslår att de regionala
forts
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KFB § 1 forts
RS 2021/124

kulturinstitutionerna (förutom de specifika förstärkningarna på regional musikverksamhet och biblioteks-, läs och litteraturfrämjande verksamhet) beviljas medel efter
samma procentuella grundfördelning som föregående år. Regionstyrelseförvaltningen
föreslås återkomma med förslag på hur förstärkningen av de statliga medlen bäst kan
användas för att leva upp till Kulturrådets strategiska prioriteringar och samtidigt
kunna förstärka arbetet med Gotlands Kulturplan 2021-2024. Ett arbete som under
2021 redan är påverkat av pandemin – och som inte tagits in i beräkningarna i vare sig
kulturplanen eller dess handlingsplan. Gällande krisstöd för regional kulturverksamhet
kommer Kulturrådet under våren 2021 att utlysa 150 miljoner kronor gentemot
regionerna. Målet är att dessa ska utlysas, fördelas och utbetalas innan sommaren.
Regionstyrelseförvaltningen föreslås återkomma med förslag på hur förstärkningen
av de statliga medlen bäst kan användas, dels för att leva upp till Kulturrådets
strategiska prioriteringar och samtidigt kunna förstärka arbetet med Gotlands
Kulturplan 2021-2024. Skälen är bland annat för att bättre kunna undersöka hur
förstärkningen kan ske i relation till den konsulentöversyn som äger rum på regionstyrelseförvaltningen. Förstärkningen kan även ställas i relation till det krisläge som
råder och kan mycket väl behöva komma att bedömas utifrån de behov som kan
finnas att ”starta upp” kulturlivet igen. Ett annat skäl är att pandemin bedöms i viss
grad påverka eller försena arbetet med att genomföra aktiviteter i förhållande till de
mål som är uppsatta i Gotlands Kulturplan 2021-2024.
Kulturrådets prioriteringsgrunder för 2021
Målsättningen med Kulturrådets prioriteringar är att bidra till att regionala kulturverksamheter ökar tillgängligheten till kultur och skapar förutsättningar för ökad
kvalitet och förnyelse. Till grund för de prioriteringar som görs inom verksamhetsbidraget ligger följande strategiska områden:
-

utveckla den regionala kulturella infrastrukturen, etablera och stärka samverkansformer och interregionala samarbeten,
ge utrymme till konst- -och kulturområden med en svag regional struktur,
insatser som leder till att fler invånare deltar i kulturlivet.

En förutsättning för utveckling är också att de regionala kulturverksamheterna ger
goda möjligheter för kulturskapare och samverkar med professionella kulturverksamheter utan offentlig huvudman, sk ”fria aktörer”. De regionala kulturinstitutionerna
förbinder sig till prioriteringarna samt Kulturplanens uppsatta mål genom överenskommelser som skrivits fram i dialog med länsinstitutionerna för 2021. Dessa bifogas
ärendet för kännedom och skrivs under när denna fördelning beslutas.
forts
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KFB § 1 forts
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Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Paola Ciliberto, enhetschef, regionstyrelseförvaltningen.
Stefan Nypelius (C) yrkar att lägga till ”redovisas för på kultur- och fritidsberedningens sammanträde i maj” i beslutspunkt 2.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag med Stefan
Nypelius tillägg och finner att det bifalls.
Kultur och fritidsberedningen kom med flera inspel till förvaltningen om hur de
statliga medlen kan användas.
Beslutsunderlag

Kulturrådets beslut 2021-01-21
Överenskommelser Gotlands Museum, Gotlandsmusiken, Länsteatern på Gotland,
Gotlands Länsbibliotek och Film på Gotland.
Regionstyrelseförvaltningen 2021-01-27
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KFB § 2

Handläggning sociala föreningar

RS 2021/115

Kultur- och fritidsberedningens förslag till regionstyrelsen
•

Regionstyrelseförvaltningen, socialförvaltningen och hälso- sjukvårdsförvaltningen
med berörda avdelningar och enheter som deltar i beredningen av stödet sociala
föreningar ges större ansvar i beredningen enligt regionstyrelseförvaltningens
förslag.

Efter förra fördelningen av stödet till sociala föreningar fick regionstyrelseförvaltningen
i uppdrag att se över handläggningsprocessen och presentera ett nyläge inför årets
handläggning. Regionstyrelseförvaltningens förslag är att regionstyrelseförvaltningen,
kultur- fritidsavdelning fortsatt är ansvarig för beredningen men att utökat ansvar läggs
på medverkande förvaltningar.
Handläggning sker av regionstyrelseförvaltningen, kultur- och fritidsavdelningen
(KFA) men med hjälp av beredning bestående av kompetenser från andra
förvaltningar, avdelningar och enheter. Huvudansvaret har dock legat på KFA. I och
med fördelningen 2020 fick regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att göra en översyn
på handläggningen av stödet till Sociala föreningar och presentera ett nytt nyläge
inför hanteringen 2021.
I grunden bör handläggningen bestå och KFA bör vara sammankallade och leda
beredningen men ett utökat ansvar bör läggas på de deltagande övriga förvaltningar,
avdelningar och enheter. Anledningen till detta är att övriga deltagande förvaltningar
har direkt samarbete, påverkan eller erfarenhet med de föreningar som söker stödet,
något som KFA inte har.
I ett nyläge ska HSF, SOF och RSF (via KFA och RU), ha lämpliga representanter i
beredningsgruppen, inklusive ersättare om ordinarie inte kan medverka, samt egna
interna grupper inför den förvaltningsövergripande beredningen. Således bör
beredningen ske i två steg, till skillnad från idag då det bara skett i ett steg. Regionstyrelseförvaltningen bedömer att medverkande förvaltningar bör ha berett frågan
internt innan den bereds gemensamt. Det är upp till varje respektive förvaltningschef
inom RSF, HSF och SOF att utse deltagare och se över processen inom förvaltningen. Dialog har skett med medverkande förvaltningar under hösten hur
beredningen har varit tidigare och hur den kan utvecklas i form av en enkät. Nyläge
kommuniceras även ut till berörda förvaltningar.
forts
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KFB § 2 forts
RS 2021/115
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Per Wallstedt, strateg, regionstyrelseförvaltningen.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-01-19
Skickas till
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Socialförvaltningen
Regionstyrelseförvaltningen
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KFB § 3

Kriterier representationsstöd

RS 2021/116

Kultur- och fritidsberedningens förslag till regionstyrelsen
•

Ny poängsättningsgradering inom tre av kategorierna av representationsstödet
godkänns enligt regionstyrelseförvaltningens förslag.

I och med att namnet på arenahallen såldes 2020 till samma namnsponsor som innan
så inleds en ny femårsperiod av representationsstödet. Regionstyrelseförvaltningen
föreslår att poängsättningens gradering i tre olika kategorier uppdateras. Det är
publik på bortamatcher, sociala meder och arrangemang. Detta för att få en rättvisare
fördelning av stödet.
För att kunna få en mer rättvis fördelning av representationsstödet har regionstyrelseförvaltningen inom befintliga ramar tittat på att diversifiera poängsättningen
inom tre av områdena inom ansökan. Det är publik på bortamatcher, sociala medier
och arrangemang. Representationsstödet finns för marknadsföra Gotland genom de
gotländska elitlagen och för att få ett rättvisare fördelningen har det behövts en
uppdatering av poängsättningsgraderingen.
I och med den nya femårsperioden med samma namnsponsor som innan och med
fortsatt inriktning att se till att pengarna kommer den gotländska idrotten till nytta
har KFA tillsammans med berörda föreningar utvärderat stödet, både ansökan och
fördelning. Förslaget från regionstyrelseförvaltningen blir att genomföra de
ändringarna i poängsättningen i tre kategorier. Detta för att ge större genomslag ju
fler människor föreningarna når via sina bortamatcher och sociala medier. Utöver det
förslår regionstyrelseförvaltningen att även inkludera ungdomsturneringar i de
arrangemang som ligger till grund för poängsättningen. Förslag till ny poängsättningsgradering ligger som bilaga 1 till tjänsteskrivelsen.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Per Wallstedt, strateg, regionstyrelseförvaltningen.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-01-19
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KFB § 4

Ny biblioteksplan - samtal och inspel från
politiken

RS 2020/1569

Kultur- och fritidsberedningens beslut
•

Informationen godkänns.

Ärendet föredras av Cecilia Herdenstam, verksamhetsutvecklare, Heléne Linder,
enhetschef och Viktoria Norberg, enhetschef, regionstyrelseförvaltningen.
Kultur- och fristidsberedningen informeras om biblioteksplanens framtagande och
ges möjlighet att komma med inspel. Följande tidsplan presenteras:
-

Diskussion kring politiska prioriteringar KFB – februari 2021
Remissutgåva beslutsärende KFB/RS – maj 2021
Remiss till BUN, GVN, HSF – åter i juli?
Reviderat förslag beslutsärende KFB/RS/RF - september

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Heléne Linder, enhetschef, Viktoria Norberg, enhetschef och
Cecilia Herdenstam, verksamhetsutvecklare.
Stefan Nypelius (C) föreslår att tidsplanen ses över då det kan vara svårt att få
nämnderna att hinna återkomma med ett remissvar i juli.
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KFB § 5

Information. Verksamhetsbeskrivning mobil
biblioteksverksamhet

RS 2020/1509

Kultur- och fritidsberedningens beslut
•

Informationen godkänns.

Kultur- och fritidsberedningen ges en verksamhetsinformation om den mobila
verksamheten, där man beskriver vision för bokbuss och vision för effektiviseringar.
Kultur- och fristidsberedningen får även information om statistisk kring besökande
och utlån.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Cecilia Herdenstam, verksamhetsutvecklare, Heléne Linder,
enhetschef och Viktoria Norberg, enhetschef, regionstyrelseförvaltningen.

12 (13)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Kultur- och fritidsberedningen
Sammanträdesdatum 2021-02-04

KFB § 6

Verksamhetsinformation från avdelningen

Kultur- och fritidsberedningens beslut
•

Informationen tas emot.

Avdelningschef Angelica Andersson Fihn informerar kultur - och fritidsberedningen
om personalförändringar på avdelningen.
Heléne Linder, enhetschef och Viktoria Norberg, enhetschef informerar om
förändringar inom biblioteksverksamheten.
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