Protokoll
Kultur- och fritidsberedningen
12 maj 2022

Kultur- och fritidsberedningen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2022-05-12

Mötesärende RS 2022/229
Sida 2 (23)

Kultur- och fritidsberedningens protokoll
Plats och tid

Ösel, Rådhuset Visborg, 12 maj 2022, klockan 09.00–12.30

Beslutande

Fredrik Gradelius (C), ordförande
Stefan Nypelius (C), § 11 - 17
Niklas Carlberg (M)
Helena Bogsjö (S)
Peter Jankert (V)
Malin Vinblad (M), tjg ersättare, för Stefan Nypelius (C)
§ 18-22

Ersättare

Ulf Klasson (L)
Ylva Hammar (MP)

Övriga

Angelica Andersson Fihn, avdelningschef, RSF
Helena Hagstedt, stadssekreterare, RSF
Sofia Nordström, föreningskonsulent, RSF, § 11, 12
Per Wallstedt, strateg, RSF, § 13, 14, 15 och 22
Karin Leoson, verksamhetscontroller, RSF, § 16
Paola Ciliberto, enhetschef, RSF, § 17
Cecilia Herdenstam, verksamhetsutvecklare, RSF, § 19
Nathalie Ahlstedt Mantel, verksamhetsutvecklare, RSF, § 21

Datum för justering

16 maj 2022

Paragrafer

§ 11–22

Underskrifter

Detta protokoll har justerats digitalt och saknar därför
signaturer.
Sekreterare Helena Hagstedt
Ordförande Fredrik Gradelius
Justerare Helena Bogsjö

Region Gotland
Postadress SE-621 81Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Bankgiro 339-8328

Besöksadress Visborgsallén 19

Webbplats www.gotland.se

Plusgiro 18 97 50-3

Telefon +46 498 26 90 00

Facebook facebook.com/regiongotland

Organisationsnr 212000-0803

Kultur- och fritidsberedningen
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-05-12

Digital justering

Protokoll
Sida 3 (23)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.

Organ

Kultur- och fritidsberedningen

Sammanträdesdag

2022-05-12

Protokollet anslås

2022-05-17

Anslaget tas ned

2022-06-08

Protokollets förvaringsplats

Regionstyrelseförvaltningen

Kultur- och fritidsberedningen
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-05-12

Protokoll
Sida 4 (23)

Register

Digital justering

KFB § 11

Nominering till ungdomsledarpriset 2022 - Samlingsärende

5

KFB § 12

Ansökan om investeringsstöd - Visborgs OK

7

KFB § 13

Information. Fritidsplan

9

KFB § 14

Skrivelse till Region Gotland, Gotlands Skateboardförening

10

KFB § 15

Information. Skrivelse angående ekonomiskt stöd till Wisby ridklubb

11

KFB § 16

Bidragsöversyn 2022, kultur - presentation av identifierade behov

12

KFB § 17

Förslag om nödresidens på Gotland

13

KFB § 18

Verksamhetsstöd till Medeltidsveckan 2023-2025

15

KFB § 19

Projekt Stärkta bibliotek. År 1, År 2 och År 3

17

KFB § 20

Information. Kulturpris hantering

21

KFB § 21

Verksamhetsinformation från avdelningen

22

KFB § 22

Information. Medborgarförslag. Skatepark A7, Visby ”En idrotts- och
aktivitetsarena för alla”.

23

Kultur- och fritidsberedningen
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-05-12

KFB § 11

Protokoll
Sida 5 (23)

Nominering till ungdomsledarpriset
2022 - Samlingsärende

Ärendenummer: RS 2022/447
Kultur- och fritidsberedningens förslag till regionstyrelsen



Kultur- och fritidsberedningen föreslår regionstyrelsen att utse 2022 års
mottagare av Ungdomsledarpriset.

Sammanfattning

Ungdomsledarpriset i nuvarande form antogs av kommunfullmäktige år 2004.
Priset utdelas till en ideellt arbetande ledare inom föreningsdriven
ungdomsverksamhet. Priset kan erhållas en gång. Berättigad att söka är
privatperson, förening eller distriktsorganisation, som då söker priset för
medlems räkning.
De bedömningskriterier som finns för ungdomsledarpriset är att kandidaten
ska ha nedlagt ett omfattande ideellt arbete som ungdomsledare. Vidare ska
kandidaten ha medverkat till att föreningen eller organisationen fått en
effektivare och utökad verksamhet sett i relation till dess möjligheter. Slutligen
ska kandidaten vara ett mycket gott föredöme och ha mycket goda
ledaregenskaper.
Ungdomsledarpriset består av en prissumma om 10 000 kronor samt ett
diplom. Pristagare utses av regionstyrelsen, på förslag av kultur- och
fritidberedningen. Kultur- och fritidberedningen tar fram ett förslag utifrån de
nomineringar som inkommit från allmänheten. Ungdomsledarpriset delas ut
under regionfullmäktiges sammanträde den 20 juni 2022.
De tio senaste åren har vinnarna representerat en bredd av gotländskt
föreningsliv:
2021: Stefan Nilsson, Visby Scoutkår
2020: Ann-Charlotte Dahl, Visborgs Orienteringsklubb
2019: Jessica Hermansson, IK Graip
2018: Lisa Berg, BK Bottenskraparna
2017: Fredrik Godman, Visby-Roma Hockey
2016: Lena Nordahl, Kyrkans Ungdom, Dalhem
2015: Markus Wahlgren, IFK Visby
2014: Catharina Daun, Kulturföreningen PAX
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2013: Claudien Tyuisabe, Demokrati För Barns framtid, DBF
2012: Robin Persson, Klintehamns IK Innebandy
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Sofia Nordström, föreningskonsulent,
regionstyrelseförvaltningen.
Kultur- och fritidsberedningen informeras om de nomineringar som inkommit
till 2022 års Ungdomsledarpris.
Niklas Carlberg (M) framför alliansens nomineringsförslag.
Helena Bogsjö (S) framför oppositionens nomineringsförslag.
Ordförande ställer proposition på nomineringsförslagen och finner att
alliansens förslag bifalls.
Pristagaren tillkännages på regionstyrelsens sammanträde 24 maj 2022.
Beslutsunderlag

Inkomna nomineringar, se bilaga ”Nominerade till Ungdomsledarpris 2022”.
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Ansökan om investeringsstöd Visborgs OK

Ärendenummer: RS 2022/143
Kultur- och fritidsberedningens förslag till regionstyrelsen för beslut i
fullmäktige





Visborgs Orienteringsklubb beviljas utökat investeringsbidrag om
100 000 kronor för återuppbyggnad av VOK-stugan.
Totalt 300 000 kronor.
Regionstyrelsen ges i detta fall rätt att frångå bidragsbestämmelserna
om maximalt investeringsbidrag om 200 000 kronor.
Finansiering sker genom ombudgetering inom regionstyrelsens samlade
ram för föreningsbidrag.

Sammanfattning

Föreningen Visborgs OK har ansökt och beviljats 200 000 kr enligt
regionstyrelsens delegationsordning om investeringsstöd till återuppbyggnaden
av det servicehus, ”VOK-stugan”, som brann ner under 2021. Eftersom det är
osäkert om föreningen kan samla ihop de ca 750 000 kr i egna medel som
behövs har de gjort en tilläggsansökan om 100 000 kr. Detta är alltså utöver det
stöd de redan fått från Region Gotland.
Eftersom VOK-stugan är ett nav för utomhusaktiviteter både för
föreningsmedlemmar, fastboende och besökare är det angeläget att bidra till
återuppbyggnaden. När det nu finns ett tillfälligt överskott på kultur- och
fritidsavdelningens driftstöd finns möjlighet för Region Gotland att ytterligare
bidra till investeringsprojektet. Men eftersom det skulle innebära att Region
Gotland frångår de egna bidragsbestämmelserna inom fritidsområdet om
maximalt investeringsstöd på 200 000 kr per projekt behöver fullmäktige fatta
ett beslut om att tillfälligt frångå dem.
Bedömning

Kultur- och fritidsavdelningen bedömer att det är en bekymmersam situation
för föreningen och att behovet av att skjuta till medel till återuppbyggnaden är
stor då den berör både föreningsaktiva och spontanbesökare, fastboende som
besökare.
Bedömning av konsekvenser i tvärperspektiv
1. Rättslig grund/ rättsligt perspektiv
Bedömningen är att Region Gotland skulle frångå bidragsbestämmelser
antagna 2006-11-27 och reviderade 2016-04-13, antagna av Gotlands
kommuns kommunfullmäktige, om 200 000 kronorsregeln avseende
investeringsstöd. Men eftersom verksamhet inom kultur- och fritidsområdet är

Digital justering

Kultur- och fritidsberedningen
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-05-12

en frivillig uppgift som inte regleras i lag har Region Gotland själva
bestämmanderätt över sina beslut.
2. Ekonomiskt perspektiv
Bedömningen är att Region Gotlands budget inom fritidsområdet skulle
användas mer effektivt då det dels finns ett överskott inom årets driftsbudget
och dels ett behov i en prekär situation som påverkar fler än bara de
föreningsaktiva på ön.
3. Barnperspektiv
Bedömningen är att anläggningen görs mer tillgänglig för barn i och med bättre
faciliteter (WC med mera).
4. Jämställdhetsperspektiv
Bedömningen är att bättre och mer tillgängliga faciliteter (dusch, WC,
belysning) bidrar till en tryggare upplevelse vilket är en viktig faktor för
gruppen kvinnor.
5. Landsbygdssäkring/geografiskt perspektiv
Bedömningen är att återuppbyggnaden gynnar landsbygden i och med att den
är belägen utanför Visby.
6. Klimat och miljöperspektiv
Bedömningen är att ett nybygge alltid kostar att genomföra, både ekonomiskt
och miljömässigt. Däremot är en ny anläggning mer energieffektiv än en äldre
och på så vis kan vissa miljövinster göras framgent.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Sofia Nordström, föreningskonsulent,
regionstyrelseförvaltningen.
Kultur- och fritidsberedningen informeras om den ansökan om utökat
investeringsbidrag som inkommit från Visborgs Orienteringsklubb för
återuppbyggnad av VOK-stugan.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och
finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Ansökan inkom 2022-01-28
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Information. Fritidsplan

Ärendenummer: RS 2021/1227
Kultur- och fritidsberedningens beslut



Informationen mottages.

Sammanfattning

Under framtagande av Fritidsplanen och i samband med ytterligare dialog med
berörda inom framtagandet av genomförande planen för Social välfärd samt
färdplanen för God och nära vård, har vi identifierat stora fördelar med att
synka ihop dessa program ytterligare. Då genomförandeplanen för Social
välfärd sak vara klara med sitt utkast först efter sommaren ser vi på en
förskjutning av remissperioden som det mest fördelaktiga alternativet för
fortsatt process. Det skulle innebära att förvaltningen presenterar ett färdigt
förslag till Fritidsplan till kultur- och fritidsberedningen efter sommaren i
september.
Det påverkar hur vi presenterar Fritidsplanen och dess kopplingar till de andra
planerna och vi bedömer att det ger en större tydlighet åt Fritidsplanen.
Det innebär inte någon förändring i tidsplanen för när det färdiga planen ska
tas i politiskt, men remisstiden förkortas och så även tiden för färdigställande
efter remisstiden.
Ett utkast är färdigt på de målformuleringar som Fritidsplanen ska innehålla
och dom finns som bilaga 1. Notera synpunkter till mötet med kultur- och
fritidsberedningen 12 maj 2022.
Bedömning

En samordning av dessa dokument kommer att ge en ökad tydlighet och
samverkan i att nå de målen som alla tre av dessa program vil uppnå. Även om
det innebär att uppbruten tidsplan från den ordinarie planeringen och att
remisstiden förkortas samt även färdigställandetiden, bedömer Förvaltningen
att det är till så pass stor fördel att det motiverar detta.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Per Wallstedt, strateg, regionstyrelseförvaltningen.
Kultur- och fritidsberedningen informeras om det pågående arbetet med
framtagande av Fritidsplanen.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och
finner att det bifalls.
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Skrivelse till Region Gotland, Gotlands
Skateboardförening

Ärendenummer: RS 2022/353
Kultur- och fritidsberedningens beslut




Informationen mottages.
Förvaltningen får i uppdrag att föra fortsatt dialog med föreningen
angående deras lokalbehov, återrapportering sker till budgetavstämning
2022.

Sammanfattning

En skrivelse från Gotlands skateförening har inkommit till Region Gotland
24 februari 2022, i huvudsak handlar den om tillgängligheten i föreningens
befintliga lokaler på Broväg i Visby utvecklingen av aktivitetsytor för
skateboard. För fullständig skrivelse se handling 1 i detta ärende.
Dialog sker internt och vägen fram fastställt utifrån diskussionen på kulturoch fritidsberedningens möte den 12 maj 2022.
Bedömning

Informationen är mottagen.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Per Wallstedt, strateg, regionstyrelseförvaltningen.
Kultur- och fritidsberedningen informeras om den skrivelse och det
medborgarförslag som inkommit från Gotlands Skateboardförening.
Ordförande föreslår utifrån dialog att förslag till beslut ska kompletteras med
beslutspunkt enligt följande:


Förvaltningen får i uppdrag att föra fortsatt dialog med föreningen
angående deras lokalbehov, återrapportering sker till budgetavstämning
2022.

Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag med
tillägg och finner att det bifalls.
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Information. Skrivelse angående
ekonomiskt stöd till Wisby ridklubb

Ärendenummer: RS 2022/715
Kultur- och fritidsberedningens beslut




Informationen mottages.
Förvaltningen får i uppdrag att föra fortsatt dialog med föreningen
angående deras investeringsbehov, återrapportering sker till
budgetavstämning 2022.

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Per Wallstedt, strateg, regionstyrelseförvaltningen.
Kultur- och fritidsberedningen informeras om den skrivelse från Wisby
Ridklubb som inkommit till Region Gotland den 29 april 2022.
Ordförande föreslår utifrån dialog att förslag till beslut ska kompletteras med
beslutspunkt enligt följande:


Förvaltningen får i uppdrag att föra fortsatt dialog med föreningen
angående deras investeringsbehov, återrapportering sker till
budgetavstämning 2022.

Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag med
tillägg och finner att det bifalls.
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Bidragsöversyn 2022, kultur presentation av identifierade behov

Ärendenummer: RS 2022/647
Kultur- och fritidsberedningens beslut



Informationen mottages.

Sammanfattning

I bidragsöversynen för kulturens område har en kartläggning, arbetsmöten,
dialogmöten med referensgrupper och en digital enkät genomförts.
Kartläggningen har legat till grund för projekt-, styr- och arbetsgruppernas
möten samt dialogmöten med kulturlivet.
Informationen kommer att diskuteras under kommande arbetsmöte med
kultur- och fritidsberedningen (220615).
Bedömning

Informationen tillhandahålls för kännedom och kräver inget beslut.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Karin Leoson, verksamhetscontroller,
regionstyrelseförvaltningen.
Kultur- och fritidsberedningen informeras om bidragsöversynen inom
kulturens område, den kartläggning samt de dialogmöten med kulturlivet som
gjorts.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och
finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

1 Kartläggning bidragsöversyn kultur 2022
2 Sammanfattning från dialogmöten BÖS
3 Sammanfattning från digital enkät
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Förslag om nödresidens på Gotland

Ärendenummer: RS 2022/693
Kultur- och fritidsberedningens beslut



Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Sammanfattning

Gotland har en lång historia av att ge skydd till människor på flykt och en unik
infrastruktur av konstnärliga residens som varje år tar emot hundratals
konstnärer och kulturskapare från hela världen.
Det nybildade nationella nätverket SWAN – Swedish Artist Reidency Network
– arbetar just nu med att skapa strukturer för att stödja kulturskapare som är på
flykt på grund av kriget i Ukraina, kulturskapare från främst Ukraina, men även
Belarus och Ryssland. Nätverket har tagit fram ett förslag på hur sådana
insatser skulle kunna se ut på residens runtom i Sverige. Flera medlemmar i
nätverket vänder sig nu till sina regioner och kommuner för att få stöd för att
kunna genomföra dessa så kallade nödresidens.
De fyra gotländska residensen Baltic Art Center, Östersjöns författar- och
översättarcentrum, Bergmangårdarna på Fårö och Visby internationella
tonsättarcentrum har i samverkan med SWAN tagit fram ett förslag om att
genomföra två nödresidens på Gotland under 2022. Residensvistelserna är på
tre månader vardera och verksamheterna äskar för detta en summa på 196 tkr.
Maxkostnad för ett tremånaders nödresidens för en kulturskapare med två
barn är enligt SWANs riktlinje 98 tkr. Residensen föreslår att Region Gotland
bidrar till två tremånaders nödresidens under 2022 till en total kostnad på 196
tkr, beräknat på att kunna ta emot två kulturskapare och fyra barn.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer ändamålet som angeläget och i ett
sammanhang där samarbete finns på såväl internationell, nationell och lokal
nivå. Flera svenska regioner har på kort tid kraftsamlat för att tillskapa hittills
ca 20 nödresidens – men fler behövs.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Paola Ciliberto, enhetschef, regionstyrelseförvaltningen.
Kultur- och fritidsberedningen informeras om förslaget av inrättande av
nödresidens på Gotland samt det nationella nätverket SWAN – Swedish Artist
Reidency Networks arbete med att skapa strukturer för att stödja kulturskapare
från främst Ukraina, men även Belarus och Ryssland, som är på flykt på grund
av kriget i Ukraina.

Digital justering

Kultur- och fritidsberedningen
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-05-12

Ordförande föreslår utifrån dialog att ärendet överlämnas till regionstyrelsen
utan eget yttrande och att underlaget justeras i enlighet med kultur- och
fritidsberedningens kommentarer om ett förtydligande inför regionstyrelsens
sammanträde 2022-05-24.
Niklas Carlberg (M) yrkar att ärendet ska avslås.
Helena Bogsjö (S) yrkar att ärende ska avgöras i dag.
Niklas Carlberg (M) yrkar att mötet ajourneras för överläggning i partigrupper.
Ordförande ajournerar mötet i 5 minuter för överläggning.
Ordförande finner att det finns två förslag, att ärendet lämnas öppet till
regionstyrelsens sammanträde samt att ärendet ska avgöras i dag. Ordförande
finner att ärendet lämnas öppet till regionstyrelsens sammanträde.
Votering begärs. Som propositionsordning i omröstningen gäller ja-röst för att
ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande och nej-röst för
Helena Bogsjö (S) yrkande om att ärende ska avgöras i dag. Av omröstningen
framgår att 3 ledamöter röstar ja. 2 ledamöter röstar nej. Av omröstningen
framgår att 3 ledamöter röstar ja: Stefan Nypelius (C), Niklas Carlberg (M), och
Fredrik Gradelius (C). 2 ledamöter röstar nej, Helena Bogsjö (S) och Peter
Jankert (V).
Ordförande ställer proposition på förslaget att ärendet lämnas utan eget
yttrande till regionstyrelsens sammanträde och finner att det bifalls.
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KFB § 18

Protokoll
Sida 15 (23)

Verksamhetsstöd till Medeltidsveckan
2023-2025

Ärendenummer: RS 2022/660
Kultur- och fritidsberedningens förslag till regionstyrelsen




Regionstyrelseförvaltningen uppdras att skriva fram ett nytt treårigt
avtal kring stöd till Medeltidsveckan för perioden 2023-2025.
I avtalet se över möjligheten att villkora att Medeltidsveckan inte ska
använda sig av festivalpass eller entréavgifter till
medeltidsmarknaden och liknande aktiviteter.

Sammanfattning

Medeltidsveckan är ett av Gotlands starkast profilbärande evenemang och
välkomnar årligen cirka 40 000 nationella och internationella besökare.
Medeltidsveckan har under de senaste åren haft treåriga avtal med
regionstyrelseförvaltningen (RSF) – där finansieringen baserats på samverkan
mellan kultur- och fritidsavdelningen och avdelningen för regional utveckling.
Det nuvarande avtalet går ut vid årsskiftet 2022/2023. Region Gotland har
totalt beviljat organisationen 700 000 kr per år.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att denna ordning fortsätter i god
samverkan mellan avdelningarna och att ett nytt avtal skrivs för nästa
treårsperiod.
Bedömning

Medeltidsveckan firar 2022 sitt 38-års jubileum, efter att 2020 ha vunnit Stora
turismpriset för sin digitala ”plague-edition” (blev även nominerade 2021).
Medeltidsveckan utvecklar och förbättrar ständigt sin verksamhet.
Evenemangets utformning med över 600 kulturevenemang under åtta dagar
sker till störst del i det offentliga rummet i världsarvsstaden Visby.
Medeltidsveckan bedöms kunna förstärka sin intäktssida men detta behöver
göras med en stabil ekonomi som bas som möjliggör fortsatt utveckling.
Verksamhetsstöd från Region Gotland bedöms därför vara nödvändigt för att
evenemanget ska kunna genomföras. För att Medeltidsveckan ska kunna
utvecklas bör stödet på sikt snarare öka för att återhämta effekterna av de
senaste årens pandemi. En procentuell årlig uppräkning bör ges om detta
möjliggörs för stöd till kulturorganisationer vid 2022 års budgetberedning inför
det kommande året.
Medeltidsveckan är av stor betydelse för Gotland när det gäller att attrahera
besökare i slutet av sommaren, och på så vis förlänga högsäsongen med
ytterligare en vecka. Evenemanget bidrar också starkt till bilden av Gotland
som en plats att bo, leva och verka på, kombinerar på ett spännande sätt
folkbildning, kultur och turism och är en viktig plattform för såväl företagare
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som föreningar. De senaste åren har ett omfattande arbete gjorts för att göra
eventet mer hållbart, tryggt och inkluderande, med ökad möjlighet för yngre
målgrupper att delta.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Paola Ciliberto, enhetschef, regionstyrelseförvaltningen.
Kultur- och fritidsberedningen informeras om arbetet kring medeltidsveckan
samt behovet av ett nytt avtal för nästa treårsperiod.
Ordförande föreslår utifrån dialog att förslag till beslut ska kompletteras med
beslutspunkt enligt följande:


I avtalet se över möjligheten att villkora att Medeltidsveckan inte ska
använda sig av festivalpass eller entréavgifter till medeltidsmarknaden
och liknande aktiviteter.

Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag med
tillägg och finner att det bifalls.
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Projekt Stärkta bibliotek. År 1, År 2 och
År 3

Ärendenummer: RS 2020/724
Kultur- och fritidsberedningens beslut



Informationen tas emot och godkänns.

Sammanfattning

Stärkta bibliotek är en regeringssatsning som ska öka utbudet och
tillgängligheten till folkbiblioteksverksamhet i hela landet. Kulturrådets
bidragsfördelning utgår från verksamhetsområden och målgrupper som
prioriteras i Bibliotekslagen (2013:801) och ska stödja insatser utifrån de
sökande kommunernas behov. Satsningen har pågått från 2018 och Region
Gotland har fått medel under tre år (3.2 milj år 1, 4.2 milj år 2, 4.4 milj år 3) för
att öka tillgängligheten och nå fler, se över den digitala infrastrukturen med
nytt biblioteksdatasystem och ny bibliotekswebb, se över och utveckla den
mobila och uppsökande verksamheten med inköp av nya fordon m m.
Biblioteken på Gotland i samarbete med Länsbiblioteket har startat ett
omfattande utvecklingsarbete för att bli angelägna och tillgängliga för fler. I
detta arbete ingår kartläggning av bibliotekens användare och ickeanvändare,
nya arbetssätt och användarcentrerade metoder för att öka allmänhetens
delaktighet och inflytande över verksamheten, mer enhetlig och
målgruppsanpassad kommunikation samt utveckling av den mobila och
uppsökande verksamheten för att i högre grad nå prioriterade målgrupper
(barn och unga, personer med funktionsnedsättningar, äldre, personer med
annat modersmål än svenska samt nationella minoriteter). Utvecklingsarbetet
görs för att hela organisationen Biblioteken på Gotland ska kunna fortsätta
utveckla och anpassa verksamheten efter allmänhetens och olika målgruppers
behov, särskilt de grupper som står längst från biblioteken idag.
Statistikundersökningen
Genom Stärkta bibliotek utfördes en statistikundersökning av ett
konsultföretag med forskare från Stockholms universitet för att få reda på vilka
målgrupper biblioteken Regionstyrelseförvaltningen Tjänsteskrivelse Region
Gotland Ärende RS 2020/724 2 (3) inte når i dagsläget. Genom att koppla
ihop data från biblioteksdatasystemet med SCB:s folkbokföringsdata ges svar
på skillnader i biblioteksanvändandet bl a beträffande ålder, kön,
utbildningsbakgrund, sysselsättning, bostadsort, vistelsetid i Sverige m m.
Under våren 2021 var rapporten klar och biblioteken kunde börja analysera
och bearbeta resultaten. Materialet är mycket intressant och omfattande och
intresset har varit stort från övriga Bibliotekssverige.
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Statistikundersökningen visar att det finns könsskillnader från tidig ålder
gällande vem som får tillgång till lånekort. Pojkar är genomgående
underrepresenterade i samtliga åldrar. Från 13-årsåldern syns en minskning i
användandet av biblioteket, oavsett kön. Andra faktorer än kön som påverkar
sannolikheten för att man ska vara biblioteksanvändare är avstånd till bibliotek,
ålder, utbildningsnivå och yrke. I jämförelse med användare är icke-användaren
äldre, arbetar med eller har en utbildning inom bland annat lant- och
skogsbruk, transport eller företagsledning. Användare som är speciellt aktiva är
äldre som bor nära sitt bibliotek och har i relation till de mindre aktiva
biblioteksanvändarna en lägre inkomst.
Under hösten 2021 användes undersökningen som diskussionsunderlag under
två personaldagar och resultaten kommer att ligga som grund för många
insatser på biblioteken framöver.
Innovationsguiden och uppsökande verksamheter
Statistikundersökningen följs nu upp med personalutbildningar i metoder för
medskapande och dialog med allmänheten där bibliotekspersonalen kommer
att samla in och fördjupa kunskapen om bibliotekens användning och olika
målgruppers behov av biblioteksverksamhet. Två ur bibliotekspersonalen är
utbildade processledare i metoden innovationsguiden genom kurser via SKR.
Under våren 2022 har utmaningar och frågeställningar ringats in och
bibliotekens arbetsgrupper håller nu på att utse team som ska genomgå
grundutbildning och sedan aktivt börja jobba med metoderna. Arbetsgruppen
för barn och unga ska arbeta vidare med metoderna gentemot målgruppen
unga 13 år och uppåt i ”utsatta” områden, för att utveckla verksamheter för
dessa. Arbetsgruppen för programverksamhet och arbetsgruppen för
läsfrämjande för vuxna ska undersöka prioriterade grupper samt grupper där
biblioteksanvändandet är lågt och utveckla verksamheter för dessa. Biblioteken
har lämnat in en ansökan för år 4 av Stärkta bibliotek för att kunna fortsätta
och fördjupa arbetet med att utveckla konkreta verksamheter även under 2023.
Kommunikation
I processen att nå fler ingår också en översyn av bibliotekens utåtriktade
kommunikation, dels för att skapa enhetlighet men också för att nå fler.
Regionens upphandlade kommunikationsfirma KNAK har tagit fram ett
grafiskt manér och uttryck som ryms inom regionens kommunikationspolicy
men som ändå förtydligar biblioteken som avsändare. KNAK har också tagit
fram en kampanj för att nå fler och sprida kunskap om bibliotekens utbud och
tjänster för olika målgrupper som ska lanseras under 2022. Nu pågår ett arbete
med att ta fram en gemensam kommunikationsplan för biblioteken i samarbete
med regionens kommunikationsavdelning med riktlinjer för olika
kommunikationskanaler, mallar och årshjul m m.
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Nya fordon för mobil biblioteksverksamhet
Under 2020 genomfördes en omfattande förstudie kring ny mobil
biblioteksverksamhet på Gotland inom Stärkta bibliotek, som ger flera förslag
på utveckling av den befintliga verksamheten för att nå fler grupper. Utifrån
förstudien gjordes en kravspecifikation på två mindre fordon och en
upphandling som precis är klar. Leverantören beräknar att fordonen ska vara
färdigställda i slutet av 2022. En utlysning för lokala konstnärer ska ske för den
konstnärliga utsmyckningen av fordonen.
Utveckling av den mobila biblioteksverksamheten
Med utgångspunkt i förstudien kring ny mobil biblioteksverksamhet,
statistikundersökningen och innovationsguidens metoder har ett arbete just
inletts med att planera verksamhet och organisation för den nya mobila
verksamheten som ska vara klar när fordonen levereras i höst. Den mobila
verksamheten kommer i framtiden främst att vända sig till prioriterade grupper
genom att finnas på platser där biblioteksanvändandet är lågt och utveckla
verksamhet riktat till målgrupper som idag är underrepresenterade i
biblioteksstatistiken. Fler i personalgruppen kommer att kunna arbeta med den
mobila verksamheten eftersom de mindre fordonen endast kräver B-körkort.
En projektgrupp har bildats dit fler ur bibliotekspersonalen ska knytas under
våren. Projektgruppen ska särskilt arbeta med att:




Kartlägga och inleda samverka med relevanta verksamheter utifrån
förstudien, t ex förskolor, fritidshem, daglig verksamhet, äldreboenden
m fl för att utveckla verksamhet som motsvarar behoven.
Hitta nivåer mellan fastare verksamhet med återkommande besök och
tillfälliga pop-up verksamheter under evenemang eller platser där olika
målgrupper tillfälligt samlas.
Fördela resurser, prioritera och skapa förutsättningar för långsiktig
bemanning och utförande av verksamheten

Bedömning

Informationen tas emot och godkänns.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Cecilia Herdenstam, verksamhetsutvecklare,
regionstyrelseförvaltningen.
Kultur- och fritidsberedningen informeras om det pågående arbetet med att
stärka biblioteken samt en uppdatering gällande bokbussarna.
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Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och
finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Insiktsrapport biblioteksanvändning: analys av användare och icke-användare
av biblioteken på Gotland
Gotlandskarta biblioteksanvändning barn
Gotlandskarta biblioteksanvändning vuxna
Förstudie: en ny mobil biblioteksverksamhet

Digital justering

Protokoll
Sida 20 (23)

Kultur- och fritidsberedningen
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-05-12

KFB § 20
Sammanfattning

Ärendet utgår.
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Verksamhetsinformation från
avdelningen

Sammanfattning

Nathalie Ahlstedt Mantel, verksamhetsutvecklare, regionstyrelseförvaltningen
informerar kultur- och fritidsberedningen om servicepunkt Hemse.
Angelica Andersson Fihn, avdelningschef, regionstyrelseförvaltningen
informerar kultur- och fritidsberedningen om utmaningen kring badhusdriften,
SM-vecka 2027, Hemsegården samt Nationaldagsfirande med
medborgarceremoni.
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Information. Medborgarförslag.
Skatepark A7, Visby ”En idrotts- och
aktivitetsarena för alla”.

Ärendenummer: RS 2022/600
Kultur- och fritidsberedningens beslut



Förvaltningen får i uppdrag att göra en förstudie i syfte att finna
lämplig plats i Visby och finansiering för en Aktivitetspark för bland
annat skateverksamhet, återrapportering sker till budgetberedningen
2023.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag angående skatepark inkom den 2 april 2022.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Per Wallstedt, strateg, regionstyrelseförvaltningen.
Kultur- och fritidsberedningen informeras om det medborgarförslag som
inkommit från Gotlands Skateboardförening.
Ordförande föreslår utifrån dialog följande beslutspunkt:


Förvaltningen får i uppdrag att göra en förstudie i syfte att finna
lämplig plats i Visby och finansiering för en Aktivitetspark för bland
annat skateverksamhet, återrapportering sker till budgetberedningen
2023.

Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag med
tillägg och finner att det bifalls.
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