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Sociala föreningar, verksamhetsstöd 2022

Ärendenummer: RS 2022/70
Kultur- och fritidsberedningens förslag till regionstyrelsen

 Föreningarna beviljas stöd enligt nedanstående fördelning.
Region Gotlands verksamhetsstöd till sociala föreningar vänder sig till
föreningar, som bedriver ideell och för samhället särskilt viktig verksamhet
inom socialt stöd. Inför 2022 har totalt tolv organisationer ansökt om stöd. En
beredningsgrupp bestående av representanter från hälso- och
sjukvårdsförvaltningen, regionstyrelseförvaltningen och socialförvaltningen har
kommit fram till nedanstående förslag enligt bifogade bedömningar.
Beredningsgruppen har utgått ifrån politiska mål och prioriterade områden,
verksamhetsbaserade erfarenheter och den rådande samhällsutvecklingen i sin
bedömning av fördelning av stödet i enlighet med bidragsbestämmelserna
antagna av regionfullmäktige 2006-11-27.
Föreningarna beviljas stöd enligt nedanstående fördelning:
Organisation
Stöd 2019 Stöd 2020
AMD
15 000 kr
15 000 kr
Attention
15 000 kr
15 000 kr
Bris
45 000 kr
45 000 kr
BOJ
70 000 kr
70 000 kr
GFS
10 000 kr
14 000 kr
Kv.Jour Amanda 110 000 kr 120 000 kr
Kris Gotland
15 000 kr
RSMH
15 000 kr
IOGT-NTO
Gotland
10 000 kr
Rädda Barnen
45 000 kr
45 000 kr
Röda Korset
75 000 kr
70 000 kr
Skuldjouren
15 000 kr
16 000 kr
Länkarna Slite
20 000 kr
20 000 kr
Länkarna Visby
15 000 kr
15 000 kr
Summa
460 000 kr 460 000 kr
Budget

Stöd 2021
15 000 kr
15 000 kr
45 000 kr
70 000 kr
15 000 kr
144 000 kr
15 000 kr

Sökt 2022 Förslag 2022
150 000 kr
15 000 kr
15 000 kr
15 000 kr
115 000 kr
45 000 kr
70 000 kr
70 000 kr
18 000 kr
18 000 kr
280 000 kr
150 000 kr
10 000 kr

10 000 kr

45 000 kr
50 000 kr
50 000 kr
150 000 kr
16 000 kr
50 000 kr
15 000 kr
50 000 kr
15 000 kr
75 000 kr
460 000 kr 1 033 000 kr

47 000 kr
42 000 kr
18 000 kr
15 000 kr
15 000 kr
460 000 kr
460 000 kr
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KFB § 1 forts.
Årets ansökningar uppgår till mer än dubbelt så mycket än vad som finns att
söka. Föreningarna ansöker om personal-, lokal- och administrationskostnader
samt kostnader för aktiviteter, utbildning, resor och kommunikation.
Organisationerna arbetar i områden med människor som ofta har traumatiska
erfarenheter och där utanförskap finns. De har aktiviteter, stödjande samtal,
utbildning och nästan alla har beredskap för akutinsatser. Föreningarna
kompletterar varandra och utgör ett betydande komplement till den offentliga
verksamheten. Stödet från Region Gotland är extra betydelsefullt, då även små
föreningar har möjlighet att få stöd till omkostnader där medlemsfinansieringen
inte räcker till. Alla föreningar är viktiga för sina medlemmar och sin målgrupp.
Många av föreningarna samarbetar med offentlig verksamhet eller med varandra
i andra nätverk och utgör på så vis en bredd av social verksamhet i det
gotländska samhället.
Beredningsgruppen har diskuterat och vägt ur ett helhetsperspektiv och sett till
organisationens egen bärighet, verksamhetens bredd på Gotland, samhällsnyttans storlek och om verksamheten har lagstyrda förtecken.
Det finns 460 000 kronor att fördela, det totala ansökningsbeloppet uppgår till
1 033 000 kronor. Med ovanstående förslag till fördelning avses att så många
föreningar som möjligt ska ges möjlighet att fortsatt kunna bedriva verksamhet.
Utgångspunkten för bedömningen har varit RUS – Vårt Gotland 2040 för att
nå de övergripande målen om att främja hälsa, delaktighet och trygghet med
fokus på prioriteringarna om att värna en trygg uppväxt fri från våld samt
skapa möjligheter för delaktighet och inkludering.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Sofia Nordström, föreningskonsulent, regionstyrelseförvaltningen. Kultur- och fritidsberedningen önskar att vissa redaktionella
förändringar ska göras i tjänsteskrivelsen innan regionstyrelsens sammanträde.
Stefan Nypelius (C) yrkar i enlighet med regionstyrelseförvaltningens förslag.
Ordförande ställer proposition på Stefan Nypelius yrkande och finner att det
bifalls.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse regionstyrelseförvaltningen 2022-02-05
Skickas till

Berörda föreningar
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Ny regional biblioteksplan 2022-2024

Ärendenummer: RS 2020/1569
Kultur- och fritidsberedningens förslag till regionstyrelsen för beslut i
regionfullmäktige

 Fastställa Biblioteksplanen 2022-2024.
Enligt bibliotekslagen §17 ska alla kommuner och regioner anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet (Lag 2019:961). Den ska ge en
tydlig överblick över bibliotekens ansvarsfördelning, verksamheter och
samverkan samt framtida inriktning med användarnas behov av biblioteksservice i fokus.
Den regionala biblioteksplanen är ett centralt styrdokument för biblioteksverksamheterna på Gotland. Den innehåller prioriterade utvecklingsområden,
mål och aktiviteter som ska ge vägledning vid prioriteringar och användas
aktivt i avdelningarnas verksamhetsplaner och enheternas aktivitetsplaner.
Måluppfyllelsen och aktiviteterna följs upp årligen i respektive avdelnings
verksamhetsberättelse samt som helhet vid planperiodens slut.
Gotlands regionala biblioteksplan 2022 - 2024 omfattar folkbiblioteken och
den regionala biblioteksverksamheten inom regionsstyrelseförvaltningen (RSF),
skolbiblioteken, gymnasiebiblioteket, vuxenutbildningens och folkhögskolans
bibliotek inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen (UAF), samt
Medicinska fackbiblioteket inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF).
Almedalsbibliotekets universitetsdel styrs utifrån strategier för Uppsala
universitetsbibliotek och omfattas inte av den här planen.
Framtagandet av planen har ägt rum i nära samverkan mellan kultur- och
fritidsavdelningen, RSF och UAF, samt HSF.
Efter regionstyrelsens beslut 2021-09-29, RS § 288 har biblioteksplan 20222024 sänts på remiss till barn- och utbildningsnämnden (BUN), gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden (GVN), socialnämnden (SON) och hälso- och
sjukvårdsnämnden (HSN) med sista svarsdag 15 december 2021. Remissvar
från samtliga dessa nämnder har inkommit innan sista svarsdag. BUN och
GVN ställer sig bakom biblioteksplanen. HSN ställer sig bakom
biblioteksplanen men vill ändra en felaktig uppgift beträffande fysisk/digital
tillgänglighet av vetenskapliga tidskrifter på Medicinska fackbiblioteket. Även
SON ställer sig bakom planen men vill inkludera gruppen äldre och personer
som av olika anledningar inte är studie- eller yrkesverksamma i uppräkningen i
inledningen av hur de olika biblioteken kan ge stöd genom livet.
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SON har även gett flera bra förslag på samverkansområden mellan SOF och
folkbiblioteken inom planens mål och aktiviteter som folkbiblioteken uppskattar
och tar med sig i det kommande arbetet med att förverkliga planen.
Dessa två förslag på ändringar har åtgärdats av regionstyrelseförvaltningen och
införts i föreliggande version av biblioteksplanen. Ärendet tas nu vidare via
kultur- och fritidsberedningen till regionstyrelsen för slutgiltigt beslut i regionfullmäktige.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att efter ovan nämnda ändringar i texten är
biblioteksplanen färdigställd. Regionstyrelseförvaltningen föreslår att regionstyrelsen fastställer biblioteksplanen med ändringar efter förslag från remitterade
nämnder.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Cecilia Herdenstam, verksamhetsutvecklare, regionstyrelseförvaltningen.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och
finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Biblioteksplan 2022-2024
Socialnämnden 2021-12-08, § 205
Barn- och utbildningsnämnden 2021-12-07, § 120
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-12-14, § 149
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2021-12-08, § 111
Regionstyrelseförvaltningen 2022-01-24
Skickas till

Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Socialnämnden
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Tilläggsanslag regionstyrelseförvaltningen
– nytt badhus

Ärendenummer: RS 2022/101
Kultur- och fritidsberedningens förslag till regionstyrelsen för beslut i
regionfullmäktige

 Regionstyrelsen beviljas tilläggsanslag om 1,0 mnkr för att påbörja
badhusinvesteringen 2022.
 Finansiering sker ur regionens eget kapital.
Regionfullmäktige tog 2021-11-22, RF §182 beslut om att investera 224 mnkr i
ett nytt badhus i Visby. Investeringsmedel fördelades mellan åren 2023-2025.
Enligt upprättad tidplan förväntas badhuset invigas under första kvartalet 2026.
För att möjliggöra detta har teknikförvaltningen bedömt att projektet behöver
komma igång redan i år. Under 2022 behöver en upphandling av entreprenör
ske samt bygglov sökas. Detta till en beräknad utgift om 1 mnkr.
Teknikförvaltningens bedömning är att partnering är bästa metod för att genomföra projektet. Upphandlingen startar då med att man gör en prekvalificering av
tilltänkta entreprenörer där man väljer ut vilka som bedöms lämpliga till att
lämna anbud. Sedan görs upphandlingen efter det. Vidare måste bygglov sökas.
Allt detta görs ihop med entreprenören och detta bör ske under 2022. Priset har
bedömts på erfarenheter från tidigare partnering bland annat tilltänkta
utbyggnaden av akuten på lasarettet.
Återkommande rapportering av projektet kommer ske årligen på budgetberedningen samt löpande i tekniska nämnden och regionstyrelsen.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att ett tilläggsanslag på 1,0 mnkr
beviljas till regionstyrelsen för att kunna påbörja investeringen. Den totala
budgeten uppgår efter tilläggsanslag till 225,0 mnkr.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Angelica Andersson Fihn, avdelningschef, regionstyrelseförvaltningen.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och
finner att det bifalls.
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Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2022-01-24
Skickas till

Kultur- och fritidsavdelningen, RSF
Ekonomistöd, RSF
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Fördelning av medel till regionala länsinstitutioner inom kultursamverkansmodellen

Ärendenummer: RS 2022/59
Kultur- och fritidsberedningens förslag till regionstyrelsen

 De regionala kulturinstitutionerna inom kultursamverkansmodellen beviljas
medel enligt regionstyrelseförvaltningens förslag.
Kultursamverkansmodellen tilldelas statliga och regionala medel. Samtliga
fördelas av Region Gotland till de regionala kulturinstitutionerna inom
modellen: Gotlands museum, Länsteatern på Gotland, Film på Gotland,
Gotlandsmusiken och Länsbiblioteket på Gotland. Kultursamverkansmodellen
inkluderar även de regionala kulturutvecklarnas arbete.
Verksamhetsåret 2022 ska totalt 50 127 500 kr fördelas, varav 27 356 000 kr i
statligt anslag och 22 771 500 kr i regionalt stöd. Dessa inkluderar indexuppräkning – regionala medel med 2% och statliga med 0,8% – samt en
permanent statlig ramförstärkning om 1 268 120.
För år 2022 omfördelas medel enligt den förändring av utvecklarorganisationen
som regionstyrelsen beslutade 2021-05-26, ärende RS 2021/63. Det innebär bland
annat att den permanenta statliga ramförstärkningen från 2021 på 888 000 kr
tillfaller utvecklarorganisationen, att medel omförs från Länsbiblioteket Gotland,
Länsteatern och Gotlands Museum samt att medel till utvecklarna redovisas
separat i fördelningen.
Syftet är stärka flexibilitet och utvecklingsmöjligheter genom att säkerställa att
utvecklarna har såväl områdesspecifika som gemensamma medel för
samverkan och kan överbrygga stuprör mellan områdena samt sätta ett ökat
fokus på att uppnå Kulturplanens horisontella mål.
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Förslag till fördelning
FÖRSLAG

Statsbidrag

Ramförstärkning

REGIONALT
STÖD
Regionbidrag

Gotlands Museum, GM –
allmänt
GM Konstutveckling
GM
Kulturarvsutveckling
GM Slöjdutveckling
Gotlands Musikstiftelse
Länsteatern på Gotland
Länsbiblioteket Gotland
Film på Gotland, Fpg – allmänt
Fpg Filmutveckling
Dansutveckling
Litteraturutveckling
Musikutveckling
Teaterutveckling
Gemensamma utvecklarmedel,
RG

8 648 500

300 000

7 532 900

Totalt
2022
16 481 400

212 000
189 500

484 000
409 000

439 000
6 896 200
3 935 400
715 300
1 773 000
189 500
277 000
197 000
197 000
177 000
40 700

1 218 000
15 166 200
8 935 400
2 085 700
2 672 700
409 500
795 000
434 000
434 000
394 000
208 600

Summa fördelat ordinarie medel
Förstärkning att fördela

26 087 880

22 771 500

48 859 380
1 268 120

22 771 500
45,4%

50 127 500

FÖRDELNING 2022

Summa statligt/regionalt
Procent

STATLIGT STÖD

272 000
219 500
579 000
8 070 000
4 800 000
1 270 400
799 700
220 000
418 000
237 000
237 000
217 000
99 780

200 000
200 000
200 000
100 000
100 000
100 000

68 120

1 268 120
27 356 000
54,6%

Gällande fördelning av områdesspecifika medel till utvecklarna samt fördelning
av ramförstärkning, har individuella bedömningar gjorts inom varje område
och för varje aktör. Dans- och slöjd- och formutveckling som har svagare
strukturer och organisering föreslås kompenseras för detta med ökad
tilldelning av områdesspecifika medel samt med ramförstärkning.
Gotlands museum föreslås ramförstärkning utifrån museets äskande kring
digitalisering av kulturarvet, Gotlandsmusiken utifrån äskande kring breddat
deltagande med fokus på barn och unga vuxna och Länsteatern på Gotland
samt utvecklarorganisationen för att sätta ytterligare fokus på att stärka
samarbeten med fria professionella aktörer och villkoren för konstnärligt
skapande. Länsbiblioteket Gotland föreslås ramförstärkning för att ytterligare
stärka sitt framgångsrika utvecklingsarbete för läsfrämjande kring små barns
läsutveckling och Film på Gotland för att tillsammans med Kulturskolan
metodutveckla och stärka arbetet med skolbio på Gotland.
Pandemin har påverkat institutionerna och arbetet med kulturutveckling.
Region Gotland har under såväl 2020 som 2021 beviljat åtgärdspaket med
särskilda insatser, samtidigt som permanent uppräkning från staten skett under
båda dessa år.
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KFB § 4 forts.
Region-styrelseförvaltningens förslag på fördelning för 2022 sker mot bakgrund av dessa stödfördelningar, men också med tanke på den omfördelning
inom kultursamverkansmodellen som skett genom förändring av utvecklarorganisationen som träder i kraft 2022. Syftet är stärka flexibilitet och
utvecklingsmöjligheter i en föränderlig tid genom att säkerställa att utvecklarna
har såväl områdesspecifika (för de olika konstområdena) som gemensamma
medel (för samverkan) och kan överbrygga stuprör mellan områdena samt sätta
ett ökat fokus på att uppnå Kulturplanens horisontella mål.
Gällande fördelning av områdesspecifika medel till utvecklarna samt fördelning
av ramförstärkning, har individuella bedömningar gjorts inom varje område
och för varje aktör. Dans- och slöjd- och formutveckling som har svagare
strukturer och organisering föreslås kompenseras för detta med ökad tilldelning av områdesspecifika medel samt med ramförstärkning. Den ökade
tilldelningen av områdesspecifika medel till dans- och formutveckling
balanserar upp förändringarna för tjänsteutrymmena genom omorganisationen
som träder i kraft 2022. Dans- och slöjd- och formområdena bedöms också
kräva ramförstärkning för att stärka svaga infrastrukturer på dessa områden,
med hänvisning till prioriteringsgrunderna för det statliga stödet.
Gotlands museum föreslås ramförstärkning utifrån museets äskande kring
digitalisering av kulturarvet, vilket även är ett akut behov som lyfts på nationellt
plan som en utmaning för hela kulturarvsområdet. Det handlar om att skapa
digitala versioner av fysiska föremål, böcker och arkivmaterial som finns i
samlingarna. Att digitalisera kulturarvet ökar befolkningens tillgång till vår
gemensamma historia och möjliggör museets utvecklingsarbete med digital
förmedling och digital publik verksamhet.
Gotlandsmusiken föreslås en ramförstärkning utifrån sitt äskande kring
breddat deltagande med fokus på barn och unga vuxna, en viktig målgrupp
som kräver förnyelse- och utvecklingsarbete där Gotlandsmusiken redan är på
god väg.
Länsteatern på Gotland föreslås ramförstärkning för att sätta ytterligare fokus
på att stärka samarbeten med fria professionella aktörer och villkoren för
konstnärligt skapande, liksom utvecklarorganisationen.
Länsbiblioteket föreslås ramförstärkning för att ytterligare stärka sitt framgångsrika utvecklingsarbete för läsfrämjande kring små barns läsutveckling i
enlighet med Vårt Gotland 2040, och Film på Gotland föreslås en ramförstärkning för att tillsammans med Kulturskolan metodutveckla och stärka
arbetet med skolbio på Gotland.
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I ett uppkopplat digitalt rörligbildlandskap på nätet krävs att barn och unga i
skolan säkerställs att få ta del av den professionella filmens långa berättande
och kvalitet såväl som det pedagogiska samtalet efter filmupplevelsen såväl
som det pedagogiken i att fånga och samtala kring intrycken efter upplevelsen.
Tvärperspektiv
Förslag till beslut är förenligt med gällande lagstiftning och står i proportion
med de mål som ställts upp i Region Gotlands kulturplan. Förslaget är en
förstärkning av kultursamverkansmodellens aktörer.
Tre särskilda insatser i årets förslag till fördelning stärker barnperspektivet:
Satsning på Gotlandsmusikens utveckling kring målgruppen barn och unga,
Film på Gotlands utveckling gällande film i skolan i samarbete med
Kulturskolan samt förstärkning gällande regional biblioteksutveckling och små
barns läsande. Ett mål för utvecklarnas gemensamma arbete är att införa ett
barnsamråd, ett så kallat ekonätverk, för att öka barn och ungas delaktighet i
kulturutbudet samt kring årets kultursommarjobb.
Klimat och miljöperspektiv har inte bedömts vara relevanta i denna
bedömning.
Kultursamverkansmodellens aktörer arbetar generellt efter mål i Kulturplanen
kring landsbygdssäkring och bedriver verksamhet över hela Gotland.
Förstärkning i modellen betyder även förstärkning av kultur på landsbygderna.
Utvecklarna kommer under 2022 arbeta horisontellt med föryngring av
arrangörsskap på de gotländska landsbydgerna. Utvecklarna avser att följa upp
2021 års projekt kring scenkonst och hbtq-frågor i samarbete med elevhälsan
och integrerar därmed ett ökat jämställdhetsperspektiv i arbetet riktat mot barn
och unga.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Karin Leoson, verksamhetsutvecklare, regionstyrelseförvaltningen
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och
finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Kulturrådets beslut 2022-01-27
Region Gotlands Kulturplan 2021-2024
Överenskommelser Gotlands Museum, Gotlandsmusiken, Länsteatern på
Gotland, Gotlands Länsbibliotek och Film på Gotland.
Tjänsteskrivelse regionstyrelseförvaltningen 2022-01-31
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Protokoll
Sida 14 (22)

Kultur- och fritidsberedningen
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-02-08

KFB § 5

Protokoll
Sida 15 (22)

Information - Bidragsöversyn

Kultur- och fritidsberedningens beslut

 Informationen tas emot.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Karin, Leoson, verksamhetskontroller, regionstyrelseförvaltningen. Kultur-och fritidsberedningen informeras bland annat om hur
kulturbudgeten ser ut.
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Kultur- och fritidsberedningen
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-02-08

KFB § 6

Protokoll
Sida 16 (22)

Verksamhetsanpassning Rävhagen

Ärendenummer: RS 2022/79
Kultur- och fritidsberedningens förslag till regionstyrelsen

 Regionstyrelseförvaltningen fortsätter att.
- I första hand undersöka möjligheterna till förvärv av mark bakom Wisby
ridklubbs (WRK) ridhus och ge förslag på hur marken kan verksamhetsanpassas.
- I andra hand att utreda omlokalisering av konstgräset till Visborg med
hänsyn till övrig expansionsplan för Visborgs-området samt att
kontinuitet med konstgräsplaner i Visby kan bibehållas.
 Återrapport till budgetberedningen i maj.
Wisby ridklubb (WRK) har en växande verksamhet och behovet av att få bättre
tillgång till anläggning är stort. Vid kultur- och fritidsberedningen 16/12 fick
Regionstyrelseförvaltningen följande uppdrag:
- att undersöka möjligheterna att förvärva bakomliggande mark vid Rävhagen
till ridsport.
- att undersöka möjligheterna till omlokalisering av konstgräsplan från
Rävhagen till Visborgsområdet
WRK:s Verksamheten är lokaliserad vid Rävhagen i Visby. Det finns två
huvudspår att titta närmare på vad gäller utveckling av WRK:s anläggningstillgång. Det en är att efter planerad sanering omlokalisera den befintliga
konstgräsplanen till Visborg och frigöra hela den ytan till ridsporten. Detta
kräver dock en nyinvestering i både ny konstgräsplan, företrädelsevis på
Visborgsområdet, och en verksamhetsanpassning av ytan i gropen. Alternativ
två är att förvärva mark bakom ridhuset och verksamhetsanpassa den till
ridsportens behov. Förvaltningens förslag är att gå vidare och fortsatt se på
bägge alternativen med återrapport till budgetberedningen i maj.
Det finns risker och möjligheter med bägge vägvalen. Vad gäller alternativet att
omlokalisera konstgräset och frigöra både ytan som i dag är konstgräsplan samt
grusytan ytan som ligger bredvid till ridsport är det tidsfaktorn som är den
främsta utmaningen. Upphandling av sanering och tillhörande återställande av
konstgräs är upphandlad, men överklagad. Det är i skrivande stund inte klart
om överklagan går igenom eller inte. Detta medför att det är oklart vilken
tidsrymd som finns för att istället för att återställa konstgräset på plats, hitta en
omlokalisering på exempelvis Visborg.

forts.
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Kultur- och fritidsberedningen
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-02-08

Protokoll
Sida 17 (22)

KFB § 6 forts.
Det måste även hittas investeringsmedel för en omlokalisering och dessa
behöver hittas inom innevarande år. Även med grusgropen som ridyta innebär
en passage över en väg för ryttare och häst för att ta sig till ridbanan. Fördelar
med att omlokalisera konstgräsplanen till Visborgsområdet är att detta
utvecklas som idrottsområde och kommer att få en mer levande känsla med
den verksamhet som en konstgräsplan för med sig. En risk är att möjligheten
till att omlokalisera försvinner i och med att avtal skrivs på saneringen, och att
vi inte har möjlighet att förvärva ytan bakom. Dessa parametrar behöver tas
med i beslutet vilket av alternativen som ska prioriteras.
Det andra alternativet, förvärva mark bakom ridhuset, skulle ge ridklubben
tillgång till marken utan att behöva passera en väg vilket skulle vara positivt för
WRK. Ytan bakom är större och skulle kunna möta fler behov som föreningen
har. Riskerna med en yta bakom är att genomförandemöjligheterna är osäkra.
En första kontakt, via Fredrik Gradelius (C) har gett ett positivt förhandsbesked, men det är fortfarande inte en process vi äger helt och hållet själva
inom Region Gotland.
Investeringsnivå för omlokalisering av konstgräs till Visborg uppskattas till
runt 10 mnkr, detta är utan omklädningsrum i ett initialt skede. Synergier med
befintliga anläggningar ska fortfarande utredas vad gäller omklädningsmöjligheter. Kostnad för verksamhetsanpassning av grusgropen till ridsport än ännu
inte utrett. Vad gäller förvärv av mark bakom ridhuset och verksamhetsanpassning av densamma är det inte heller utrett till vilken kostnad det skulle
vara.
Förvaltningen bedömer att bägge spåren fortsatt måste utredas med återrapport till budgetberedningen i maj. Detta med förkunskapen att möjligheten
att omlokalisera kan försvinna inom kort.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Per Wallstedt, strateg, regionstyrelseförvaltningen.
Kultur- och fritidsberedning önskar tillägg i tjänsteskrivelsen inför
regionstyrelsens sammanträde genom att jämställdhetsperspektiv lyfts fram.
Samt begärs kompletteringar i tjänsteskrivelsen enligt nedan.
- Förtydligande att ärendet varit uppe i budgetberedningen 2019, vilket inget
parti tog upp i sin budget.
- Att vi haft möte med GFF.
- Att vi har uppföljning med Wisby Ridklubb.
- Att vi har fått igenom att saneringen återställer till fotbollsplan, det var inte
med från början.

forts.
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Kultur- och fritidsberedningen
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-02-08

KFB § 6 forts.
Ordförande Fredrik Gradelius (C) yrkar att regionstyrelseförvaltningen
fortsätter att:
- I första hand undersöka möjligheterna till förvärv av mark bakom Wisby
ridklubbs (WRK) ridhus och ge förslag på hur marken kan
verksamhetsanpassas.
- I andra hand att utreda omlokalisering av konstgräset till Visborg med
hänsyn till övrig expansionsplan för Visborgs-området samt att kontinuitet
med konstgräsplaner i Visby kan bibehållas.
Samt att ärendet ska återrapport till budgetberedningen i maj.
Ordförande ställer proposition på eget yrkande och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse regionstyrelseförvaltningen 2022-01-24
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Protokoll
Sida 18 (22)

Kultur- och fritidsberedningen
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-02-08

KFB § 7

Protokoll
Sida 19 (22)

Information - Framtida användning
Solbergabadet

Ärendenummer: RS 2022/77
Kultur- och fritidsberedningens beslut

 Informationen tas emot.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Per Wallstedt, strateg, regionstyrelseförvaltningen. Kulturoch fritidsberedningen informeras om hur förvaltningen arbetar och samverkar
för att komma fram till framtida användning av Solbergabadet.
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Kultur- och fritidsberedningen
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-02-08

KFB § 8

Protokoll
Sida 20 (22)

Information - Fritidsplan

Ärendenummer: RS 2021/1227
Kultur- och fritidsberedningens beslut

 Informationen tas emot.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Per Wallstedt, strateg, regionstyrelseförvaltningen. Kulturoch fritidsberedningen informeras om att dialogmöten sker både internt och
externt. Samt visas tidsplanen för ärendets hantering.
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Kultur- och fritidsberedningen
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-02-08

KFB § 9

Protokoll
Sida 21 (22)

Information - Verksamhetsstöd Kulturorganisationer

Kultur- och fritidsberedningens beslut

 Informationen tas emot.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Paola Ciliberto, enhetschef, regionstyrelseförvaltningen.
Kultur-och fritidsberedningen informeras bland annat om verksamhetsstödets
syfte samt vilka som är bidragsberättigade och vad man inte kan söka stöd för.
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Kultur- och fritidsberedningen
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-02-08

KFB § 10

Protokoll
Sida 22 (22)

Verksamhetsinformation från
avdelningen

Kultur- och fritidsberedningens beslut

 Informationen tas emot.
Ärendets behandling under mötet

Angelica Andersson Fihn, avdelningschef, regionstyrelseförvaltningen
informerar om det fortsatta arbetet avseende biblioteksverksamheten. Angelica
och ordförande har varit på ett första möte rörande ett konstmuseum för att
bland annat diskutera vad som bör inkluderas och lämplig lokalisering.
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