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Tjänsteskrivelse
Ärende GVN 2017/7
1 februari 2017

Jimmy Söderstöm
Ekonomichef

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Kompletteringsbudget 2017
Förslag till beslut

• Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner kompletteringsbudget
2017, enligt bilaga.

Bakgrund

Nämnden begär kompletteringsbudget för pågående bygginvesteringar gällande
ventilation i en av skolbyggnaderna på Folkhögskolan 100 000 kronor. På grund av
senareläggning av tillträdesdatum för det nya Sävehuset har inte investeringsbudgeten
gällande inventarier på 5,0 miljoner kronor förbrukats under 2016 därmed söker
nämnden kompletteringsbudget för detta till 2017.
Bedömning

Förvaltningen bedömer att beslut om kompletteringsbudget för år 2017 är viktigt då
det handlar om beslutade projekt och processer som är pågående från år 2016 och
där alla kostnader hittills inte har identifierats. Dessa investeringskostnader ryms inte
i den tilldelade investeringsbudgeten för år 2017.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör

Skickas till
Regionstyrelsen
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Kompletteringsbudget
Förvaltning:
Projekt nr

24511
24501, 24508

Inv.projekt
(beslutsår, text i strategisk plan)

Beslutad budget
inkl ev. tillägsanslag

Inventarier Sävehuset
5000
Återanskaffning/bygginvestering/verksamhetsanpassning3 695

TOTALT

Anvisningar till mall!
Projekt nr
Projektnummer i ekonomisystemet
Inv.projekt
Hänvisning till beslut i strategisk plan och år.
Beslutad budget Ursprunglig budget enligt strategisk plan + ev tilläggsanslag
Kvarvarande budgetBudget som ej förbrukats under 2016
Komplettteringbud. Belopp som äskas i kompletteringsbudget
Budget
Redan beslutad budget för 2017
Projektansvarig … Namn på projektansvarig tillika attestansvarig
Status
Här anges information om projektets status
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Kvarvarande Kompletteringsbudget 2016
budget 2017

Budget
2017

4 605
660

4 605
495

3 000

5 265

5 100

3 000

Rev budget
Projektansvarig alt
Status
2017 (kol F+G) ansvarig för budget Ej påbörjad, stoppad, beräknad startid, ej 2017

0
4 605
Rolf Andersson
3 495 Rolf Andersson/Thomas Nilsson
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8 100

Pågår
Pågår

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende GVN 2017/34
31 januari 2017

Lena Nordström
Avdelningschef Gy/Vux

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Praktikplatser inom Region Gotland
Förslag till beslut

• Informationen tas emot.
• Förvaltningen ges i uppdrag att initiera ett förvaltningsövergripande arbete kring
hur Region Gotland kan utveckla sitt arbete med inkluderande arbetsplatser
genom t ex förstärkning av arbetsplatsernas förmåga och resurser för att ta emot
praktikanter.

Sammanfattning

Gymnasie – och vuxenutbildningsnämndens (GVN) arbetsutskott gav den 19 januari
förvaltningen i uppdrag att till nämnden i februari beskriva hur hanteringen av
praktikplatser inom Region Gotland fungerar. Frågan om huruvida utbildning- och
arbetslivsförvaltningen (UAF) ansvarar för förmedling av alla praktikplatser till
Region Gotlands verksamheter ställdes.
Inom arbetsmarknadsenheten finns en verksamhet som heter Steget som har
uppdraget att ansvara för samordning av de praktikplatser som Region Gotland kan
tillhandahålla efter förfrågan från Arbetsförmedlingen. Det finns inget uppdrag att
samordna praktikplatser för andra aktörer, ett undantag är grundskolans praktiska
arbetslivsorientering (PRAO).
En samlad praktiksamordning för alla aktörer som behöver kontakta Region Gotland
för en praktikplats är inte en helt okomplicerad lösning utan kräver en djupare analys.
En annan utmaning handlar om inkludering – om värderingar och
framtidsperspektiv.
Bakgrund

I maj 2013 beslutade Regionstyrelsen (RS 2013, §346) att ge GVN uppdraget att
ansvara för en arbetsmarknadsfunktion med uppgift att organisera de praktikplatser
samt övriga arbetsmarknadspolitiska åtgärder som Region Gotland i en
överenskommelse med Arbetsförmedlingen avser att tillhandahålla. Utifrån detta
beslut träffades i juli 2013 en överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och
Region Gotland som avsåg samverkan kring Arbetsförmedlingens behov av
1 (3)
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
GVN 2017/34

praktikplatser och Region Gotlands behov av samordning av dessa platser. Denna
överenskommelse kom att utgöra grund för verksamheten Steget som idag finns
inom ramen för Arbetsmarknads-enheten. Uppdraget till Steget är alltså att ansvara
för samordning av de praktikplatser som Region Gotland kan tillhandahålla efter
förfrågan från just Arbetsförmedlingen.
Det finns inget uppdrag att samordna praktikplatser för andra aktörer så som tex
Arbetsförmedlingens kompletterande aktörer, andra privata aktörer eller till Uppsala
universitet Campus Gotland. Steget svarar heller inte för praktiksamordning
avseende Wisbygymnasiets APL.
Grundskolan hade, långt innan Steget etablerades, organiserat en praktiksamordning
för elever i klass 8 och 9 som ska göra praktisk arbetslivsorientering (PRAO). Den
praktiksamordningen ligger idag inom ramen för Steget. Region Gotlands
verksamheter står endast för en mindre del av praktikplatserna – övriga återfinns i
näringslivet.
Möjliga vägar framåt - Framtida hantering

Region Gotland tar emot många praktikanter i sin verksamhet och då och då lyfts
behovet av en samordning kring detta. I den undersökning som Steget gjort avseende
vuxna i praktik så får Region Gotlands arbetsplatser mycket gott betyg för sitt
mottagande. Vi har också nöjda praktikanter. Varje praktikplats är ämnad för en
individ med särskilda önskemål och förutsättningar. Grunden för att en praktik ska
fungera väl för både arbetsplats och praktikant är att matchningen är väl genomförd.
Den bygger i sin tur på en god kunskap om behov och möjligheter hos båda parter.
Den kunskapen finns hos dem som arbetar nära dem som av olika skäl behöver en
praktikplats (arbetssökande, studerande, sjukskrivna med flera).
Inom ramen för Steget har metoden att skapa en slags bank av praktikplatser prövats
utan lyckat resultat. Banken skapar förväntningar hos arbetsplatsen som
matchningsarbetet sedan inte kan svara emot. När det sedan kan bli en matchning
har arbetsplatsens förutsättningar förändrats och platsen är inte längre tillgänglig.
Denna erfarenhet bekräftas av andra som arbetar med praktiksamordning.
En samlad praktiksamordning för alla aktörer som behöver kontakta Region Gotland
för en praktikplats skulle dels bli en stor och ny verksamhet dels komma längre ifrån
både individens och arbetsplatsens behov, vilket i sig påverkar den så viktiga
matchningen. Om en sådan samordnande verksamhet ska tillskapas så krävs en
ingående kartläggning av behov och resursåtgång. Efter ett ev. inrättande krävs också
en stor satsning på förankring i alla Region Gotlands verksamheter. Till detta
resonemang kan läggas att den kontakt mellan utbildningsanordnare och arbetsplats t
ex vårdutbildning och vård- och omsorgsverksamheten som kommer av
praktiksamordningen dem emellan kan vara av stor vikt för utbildningens utveckling
och arbetsplatsernas framtida rekrytering.
Tankar kring ett förslag

Gotland står inför en framtid med arbetskraftsbrist. Vi har som offentlig verksamhet
också ett stort ansvar för att skapa inkluderande arbetsplatser. En fråga som ligger i
tiden. Utifrån detta finns olika perspektiv på frågan om att erbjuda och samordna
praktik inom Region Gotlands verksamheter. Det handlar inte om huruvida vi ska ta
emot praktikanter eller inte utan om på vilket sätt vi ska ta emot både unga och
vuxna på väg mot ett hållbart arbetsliv.
Sidan 6 av 35
2 (3)

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
GVN 2017/34

En centraliserad funktion kommer längre bort från den helt väsentliga matchningen,
som nämnts ovan samtidigt som det skulle krävas stora resurser för att hantera ett
samordningssystem med kvalitet. Däremot är det tid att fundera över hur varje
arbetsplats kan rustas för att ta emot praktikanter med olika former av behov. Hur
kan en resursförstärkning/prioritering göras för att möta behovet och ytterligare
förbättra och utöka mottagandet på själva arbetsplatsen?
Utmaningen handlar om inkludering – om värderingar och framtidsperspektiv. Svaret
på samordning av praktik bör ingå i en ingående analys av Region Gotlands framtida
syn på och organisation för hur unga, arbetssökande och sjukskrivna kan få stöd i sitt
inträde på eller återgång till arbetsmarknaden. Projektet ”Integration på
arbetsplatsen” som bedrivs av Arbetsmarknadsenheten tar nu de första stegen för att
hitta modeller för detta. Ett litet steg på väg i rätt riktning.
Bedömning

UAF och Region Gotland kan utveckla sitt arbete med inkluderande arbetsplatser
genom t ex förstärkning av arbetsplatsernas förmåga och resurser för att ta emot
praktikanter. Förvaltningen bedömer att arbetet med att inkludering på Regionens
arbetsplatser måste intensifieras för att ge fler personer möjlighet till praktik på
Regionens olika arbetsplatser.
Frågan om UAF i framtiden ska ansvara för att samordna alla praktikplatser inom
Region Gotland är komplex, vilket i så fall behöver utredas i särskild ordning.
Beslutsunderlag

Regionstyrelsen, 2013-11-21, § 346
Regionstyrelsen, RS 2013/581
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
GVN 2016/180
30 januari 2017

Nina Gustavsson
Nämndsekreterare

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Särskilt delegationsbeslut beträffande yttrande till JO
Förslag till beslut

•

Komplettering görs i nämndens delegationsordning, avsnittet
”Alla skolformer”, på så sätt att det även delegeras till förvaltningschefen att inge
yttrande till JO (Justitieombudsmannen/Riksdagens ombudsmän)
D 2 får därmed nedanstående lydelse:
Yttrande till Skolinspektionen, Skolverket, DO (Diskrimineringsombudsmannen),
BO (Barnombudsmannen)samt JO (Justitieombudsmannen/Riksdagens
ombudsmän).
Delegaten dvs förvaltningschef/utbildningsdirektör kvarstår.
Bakgrund

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har delegerat till förvaltningschefen, som
tillika är utbildningsdirektör, för utbildnings- och arbetslivsförvaltningen att inge
yttrande till Skolinspektionen, Barn- och elevombudet, Skolverket och
Diskrimineringsombudsmannen.
Förvaltningen önskar att delegationsordningen kompletteras på så sätt att nämnden
även delegerar till förvaltningschefen att inge yttrande till JO
(Justitieombudsmannen/Riksdagens ombudsmän)
Bedömning

Förvaltningen bedömer att delegationsordningen bör kompletteras på så sätt att
nämnden även delegerar till förvaltningschefen för utbildnings- och arbetslivsförvaltningen att inge yttrande till JO
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Anders Jolby
Förvaltningschef/utbildningsdirektör
1 (1)
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende GVN 2017/28
1 februari 2017

Thomas Nilsson
Rektor

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Filmkluster Fårösund, utvärdering och fortsatt satsning
Förslag till beslut för gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden



Rapporten godkänns



Förvaltningen ges i uppdrag att ansöka om regionala tillväxtmedel för en
fortsatt projektperiod på tre år för Filmkluster Fårösund, under förutsättning
av att regionstyrelsen ger sin förvaltning motsvarande uppdrag samt att
kultur- och fritidsnämnden, om de är berörda, ställer sig bakom ansökan.

Bakgrund

Regionstyrelsen fattade den 31 maj 2012 beslut om att Gotlands Filmfond AB:s
verksamhet skulle ändras till att marknadsföra Gotland genom att stimulera
filminspelning samt film- och bok relaterad turism samt att uppdraget att investera i
filmproduktion därmed skulle upphöra. Efter diverse utredningsarbete och dialoger,
såväl internt som extern, beslutade regionstyrelsen 30 januari 2013 godkänna den av
ledningskontoret föreslagna inriktningen för fortsatt arbete mot ett filmkluster i
Fårösund och gav ledningskontoret i uppdrag att hantera den fortsatta processen
inför ett slutligt ställningstagande. Ledningskontoret föreslog en 3-årig satsning på
Filmkluster Fårösund, 2014-2016.
Konceptet Filmkluster Fårösund

Filmkluster Fårösund har varit ett koncept som samlat aktörer med filmrelaterade
verksamheter i Fårösund, på området Kustparken. Grundtanken var att skapa
förutsättningar för synergier mellan aktörerna, såväl i fråga om mervärden som
möjligheter till effektiviseringar av olika slag. Detta skulle ske genom samverkan
kring aktiviteter och funktioner av gemensamt intresse, men utifrån respektive
aktörs/verksamhets grundverksamhet. Tanken med etableringen av konceptet var att
det skulle leda till fler arbetstillfällen i och en ökad attraktionskraft för Fårösund, och
följaktligen detsamma för Gotland. De aktörer/verksamheter som bedömts
nödvändiga för genomförandet och därmed varit direkt berörda är:

1 (3)

Sidan 9 av 35

Region Gotland

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post registrator-bun@gotland.se

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

alt registrator-gvn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
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- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden: Folkhögskolan i Fårösund
- Gotlands Filmfond AB: Stimulera filminspelning samt film- och bok relaterad
turism
- Kultur- och fritidsförvaltningen: Film på Gotland/Talangutveckling
- Filmregion Stockholm-Mälardalen: Filminvesteringar/Talangutveckling
Ytterligare aktörer/verksamheter som har beröring och anses som stödjande till
konceptet samt kan dra nytta av satsningen:
- Kultur- och fritidsförvaltningen: Bibliotek/ Ungdomsverksamhet
Ledningskontoret gjorde bedömningen att alla berörda aktörer måste vara med och
bidra med engagemang och resurser för att Filmkluster Fårösund skulle vara möjligt
att realisera. Det förutsatte också att aktörerna i betydande mån satte det
gemensamma intresset framför sina enskilda intressen. För att stärka
förutsättningarna för att jobba mot gemensamma mål så tillsattes en styrgrupp för
Filmkluster Fårösund, som tillika utgjort styrgrupp för det projekt rörande
utvecklingen av detta. Styrgruppen har bestått av rektor för folkhögskolan
förvaltningschefen för kultur- och fritidsförvaltningen samt representant för
ledningskontoret/Gotlands Filmfond AB. Styrgruppen tillsatte också en
referensgrupp som stöd till projektledaren, med representanter för berörda
verksamheter.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden genom Folkhögskolan fick rollen som
sammanhållande aktör i Filmkluster Fårösund och har således också varit huvudman
för det gemensamma utvecklingsprojektet, hyresvärd för filmstudion Kustateljén har
varit tekniska förvaltningen.
Projektledning och projektekonomi har sorterat under Folkhögskolan under
perioden 2014 -2016. Projektets omfattning och finansiering beskrivs nedan:
Intäkter

Kostnader

Hyresbidrag filmfonden 500 000

Kallhyra

800 000

Driftsbidrag KFF

200 000

El och värme

150 000

Driftsbidrag GVF

100 000

Intäkter uthyrning

150 000

Anläggning

950 000

950 000

(tillkommande ombyggnadskostnader okända)

Projekt bidrag LK

600 000

Kluster Koordinator 75%

400 000

Projektbidrag KFF

200 000

Verksamhet

400 000

Verksamhet

800 000

800 000
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Bedömning

Förslagen till beslut bygger på att det går att uppnå en samsyn mellan de olika
aktörerna och finansiärerna i projektet. Förslagen till beslut är att betrakta som
inriktningsbeslut och avser att inleda processen med tillskapandet av en ny
projektbeskrivning, en organisationsmodell och en projektbudget som tar sin
utgångspunkt i förvärvade erfarenheter och sammanfattade i rapporten.
Lokalernas finansiering ryms sannolikt inte inom eventuellt beviljade projektmedel
och kräver därför en egen finansieringsmodell, som bygger på nyttjandegrad och
delat ansvar mellan projektets olika intressenter och aktörer.
Verksamheterna som under klustertiden 2014 – 2016 ingått i projektet är de samma
som avses ingå ett nytt projekt med ytterligare utvecklingsmöjligheter.
Verksamheterna som ingår i projektet skulle inte upphöra om en fortsättning av
projektet inte gick att genomföra. Verksamheterna skulle var för sig kräva
lokallösningar och därmed generera sina egna lokalkostnader.
Beslutsunderlag

Rapport, Utvärdering av projektet Filmkluster Fårösund, 2017
RS 2012-05-31, § 141
RS 2013-01-30, § 15
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör

Skickas till
Regionstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden
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Utvärdering av projektet
Filmkluster Fårösund

Magnus Larsson
ALMI FÖRETAGSPARTNER AB
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1. Bakgrund
Efter nedläggningen av KA3 i Fårösund har orten fått en helt ny prägel med nyetablering av
företag och organisationer. Inte minst har etableringen av Kustateljén och andra
filmverksamheter bidragit till detta. Vid flera tillfällen har diskussioner förts om vilken grad av
samhällsservice som ska finnas i Fårösund och om olika samhällsverksamheter eventuellt ska
läggas ned.
Gotland har under flera decennier successivt etablerat sig som en region för filmproduktion.
Attraktionskraften ligger framför allt i de unika miljöerna, men allteftersom har dessutom en
kompetens kring film byggts upp, vilket också resulterat i flera olika organisationer som arbetar
med film – Gotlands Filmfond, Film på Gotland, Filmgymnasiet, Folkhögskolans
filmutbildningar och ”Bergmanorganisationerna” på Fårö. Bergmans koppling till Fårö och
Folkhögskolans etablering i Fårösund har alla bidragit till att Fårösund/norra Gotland har blivit
ett centrum för filmverksamhet på Gotland. I Fårösund finns också den filmstudio – Kustateljén
– som startades 2002, strax efter KA3s nedläggning.
En utgångspunkt för det det nuvarande filmklusterprojektet var den övning kring hur filmstudion
kan användas som en resurs med ett antal involverade peroner som ägde rum 2012, där man
konstaterade att det fanns tre olika utvecklingslinjer för studion:
1. Samlad resurs för filmutbildningar på ön
2. Mötesplats för filmskapare från olika håll både nationellt och internationellt
3. Utvecklat Kultur och resurscenter för alla både gotlänningar och besökare/turister
För att samordna filmverksamheter och skapa ett filmkluster i Kustateljén startades 2014
projektet Filmkluster Fårösund med Gotlands Folkhögskola som projektägare. I styrgruppen har
ingått:
- Thomas Nilsson, rektor för Folkhögskolan, Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
- Maria Modig, förvaltningschef, Kultur- och Fritidsförvaltningen
- Stefan Persson, näringslivschef, Ledningskontoret
- Björn Ahlsén, avdelningschef kultur och ungdom, Kultur- och Fritidsförvaltningen
Projektet har sin bas i huset Kustateljén. Huset ägs av en privat fastighetsägare. Region Gotland
har tecknat ett hyresavtal fram till 2019-12-31 för fastigheten med en årshyra på 800 000kr. Hyran
finansieras fram till årsskiftet 2016/2017 av Gotlands Filmfond med 500 000kr, Kultur och
Fritidsförvaltningen med 200 000kr och Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen med 100 000kr.
Gotlands Filmfond har aviserat att de från och med 2017 inte har medel att kunna medfinansiera
hyran.
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2. Uppdrag och tillvägagångssätt
Uppdraget som beställts av styrgruppen består av två delar. Den första delen är en utvärdering av
måluppfyllelsen i projektet Filmkluster Fårösund. Den andra delen innebär att utifrån nuläget
beskriva och reflektera kring olika tänkbara scenarier och utvecklingsmöjligheter efter det att
projeket tagit slut vid halvårsskiftet 2017.

Almi Företagspartner Gotland AB/Magnus Larsson har fått uppdraget att genomföra
utvärderingen och utvecklingsmöjligheter.
Utgångspunkten för slutsatser och reflektioner i rapporten är inläsning av olika bakgrunds- och
styrdokument för projektet (se bilaga 2) samt intervjuer med deltagare och intressenter, gjorda
under november/december 2016.
29 augusti
28 september

Möten med styrgruppen för att definiera
uppdragets innehåll

12 september

Gemensamt möte med projektledaren, Film på Gotland, Folkhögskolan,
Ungdomsgården, Biblioteket
Syfte: informera om utvärderingen, inledande diskussion om projektet

10 november

Individuella intervjuer med ungdomsgården, Film på Gotland, Folkhögskolan
Syfte: enskilda synpunkter på projektet och framtiden

24 november

Gemensamt stormöte med projektdeltagare och styrgrupp,
Syfte: diskussion om projektet, workshop om framtidsscenarier

Förutom dessa organiserade möte har jag haft en rad olika diskussioner med olika intressenter i
och utanför klustret.
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3. DEL 1 - Utvärdering av projekt Filmkluster Fårösund
Det viktigaste konstaterandet är att projektet, trots att förutsättningarna inte varit helt optimala,
har skapat en i stort sett fungerande samverkan i och runt Kustateljén. Det finns idag ett
filmkluster etablerat kring Kustateljén, som till stora delar har funnit sin form och utgör en bas
för fortsatt utveckling. Dessutom har Kustateljén fått en roll som ett kulturhus för norra
Gotland.
I projektplanen för projektet finns angivet inte mindre än 16 syften och 13 mål (se bilaga 3). Inget
av syftena eller målen anges som huvudmål eller överordnat de andra. Flera av målen är också
mål som inte projektet har haft beslutskapacitet eller resurser att leverera, utan är mer att se som
mål som de enskilda organisationerna i projektet har beslutanderätt och resurser att förverkliga.
Detta innebär också att utvärdering av dessa mål inte direkt kan ses som en utvärdering av
projektet, utan mer som en utvärdering av de enskilda organisationernas arbete. Det faktum att
ett filmkluster etablerats och skapat möjligheter till informationsutbyte, samverkan och samarbete
innebär dock att projektet bidragit till och i vissa fall även konkret medverkat i uppfyllandet av
dessa mål.
I projektets syften och mål nämns inget konkret om att ett kulturcentrum ska etableras i
Kustateljén, utan fokus är i hög grad på filmverksamheterna. Kulturhustanken är något som vuxit
fram successivt och blivit en betydande del av huset och verksamheten där. Detta har inneburit
att mycket av projektets fokus och energi har gått till att samordna de olika verksamheternas
behov och få huset att fungera som en enhet. De flesta organisationerna i huset/klustret har vid
intervjuerna berättat att de initialt varit mer eller mindre negativa till att flytta till eller finnas i
huset.
Med tanke på dessa omständigheter måste projektet ur många aspekter betraktas som
framgångsrikt. Det finns idag ett fungerande samarbete kring användning av huset och en rad
exempel på att de olika involverade verksamheterna samarbetar på olika sätt.
Senare i avsnittet följer kommentarer kring de olika mål som satts upp i projektet. Förutom
denna mer specifika utvärdering av enskilda mål finns det också ett antal generella kommentarer
som kan göras kring projektet, dess tillkomst och genomförande:
 En försvårande omständighet har varit att projektet inte haft en organisatorisk hemvist i
någon av organisationerna som medverkat i projektet på plats i Kustateljén. Det har
inneburit att det är projektet som blivit ett paraply för byggnaden och i vissa lägen
förväntats ha en beslutande och styrande roll när det gäller utvecklingen av samarbetet,
även om projektet i sig inte kan ha någon formell bestämmanderätt över de ingående
organisationerna och inte heller haft tillräckliga resurser att genomföra insatser. I
praktiken har denna mandatlöshet lösts, dels genom att vissa frågor diskuterats i
styrgruppen, där de olika organisationernas huvudmän finns representerade, men framför
allt genom att de medverkande organisationerna tillsammans med projektledaren har
diskuterat och förhandlat för att komma fram till praktiskt genomförbara lösningar.
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 Det faktum att ingen formellt har förfogat över huset eller haft befogenhet att fatta beslut
har skapat en del otydlighet när det gäller vem som har sista ordet om hur huset ska
användas och om husets ekonomi. Ett exempel på det senare är inspelningen av Aniara,
där (såvitt jag förstått) gratis hyra av studion och en del gratistjänster är en del av
projektfinansieringen från Region Gotland/Gotlands Filmfond, något som skulle kunna
ha varit en intäkt för Kustateljén men nu enbart blir kostnader. Av intervjuerna framgår
tydligt att det ibland har funnits en ”konkurrens” om lokalerna. Framför allt uppstår detta
vid olika typer av evenemang som kräver tillgång till själva studiolokalen. För att dessa ska
kunna genomföras krävs att ungdomsgården, som har studion som en viktig del av sina
lokalytor, inte kan vara där, utan behöver minska sina lokalytor. Med god vilja, flexibilitet
och kompromissvilja har man dock hittills alltid lyckats resonera sig fram till lösningar
som har varit acceptabla för alla inblandade. Om antalet filminspelningar och andra
evenemang ökar, vilket är en målsättning (se mål 9 nedan), blir krockarna fler och över
längre tid. Troligen krävs det då att det finns en rutin och ett ”regelverk” att luta sig mot
för att inte hamna i ständiga förhandlingar om lokalytorna.
 Initialt var projektet strukturerat med Meit Fohlin som projektledare och Ville Jegerhjelm
som projektkoordinator. Ganska snart blev dock Meit Fohlin regionråd och
projektledarskapet övergick då till Ville Jegerhjelm, vilket skapade vissa
övergångsproblem. Det positiva med förändringen var att den skapade en större tydlighet
då koordination och projektledning kom att hamna hos en person. Samtidigt innebar det
en resursminskning eftersom det arbete som två personer tidigare gjorde nu skulle utföras
enbart med de med koordinatorns redan tilldelade.
 Att biblioteket i Fårösund skulle flytta in i Kustateljén var inte med i den ursprungliga
projektplanen, utan har tillkommit under projektets gång.
På grund av det stora antalet mål och frånvaron av ett övergripande mål eller målprioritering
efterlyste projektkoordinator och projektledning en förtydligad målbild för projektet. Ett möte
genomfördes med Per Lindsko, som inte ansåg att målformuleringarna behövde ändras. Dock
har de mål som sattes upp i projektet modifierats en aning av styrgruppen. Nedan redovisade mål
är de som styrgrupp och projektledare har haft att förhålla sig till. Målen har ingen inbördes
prioritet. Kommentarerna baseras till största delen på de intervjuer som gjorts med
representanter för de deltagande organisationerna. Som tidigare nämnts har projektet bara haft
begränsade möjligheter att påverka måluppfyllelsen för ett flertal mål. Flera av målen är också
svåra att mäta. Det bör också påpekas att projektet pågår i ytterligare ett halvår, vilket kan bidra
till ökad måluppfyllelse.

MÅL 1 - FÅRÖSUND ÄR NATIONELLT OCH INTERNATIONELLT KÄNT SOM EN
ATTRAKTIV PLATS FÖR FILMPRODUKTION
Det finns en rad faktorer som gör att Fårösund och framför allt Gotland över tid blir mer och
mer etablerat som en plats för filmproduktion:
- Deltagare i klustret deltar i arrangemang, nätverk och projekt inom filmområdet, bland
annat festivaler i Stockholm, Cannes och Göteborg
- Fårösund har många besök av filmfolk i olika sammanhang, inte minst gästföreläsare på
Folkhögskolans filmutbildningar
- Det anordnas seminarier och workshops i samverkan i Kustateljén
Sammantaget anser de intervjuade att positionerna har flyttats fram under projektperioden.
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MÅL 2 - EN VÄG IN TILL FILMPRODUKTION PÅ GOTLAND, MED EN TYDLIG
ARBETSORDNING FÖR FILMKOMMISSIONSARBETET I REGION GOTLAND.
Flera av de involverade organisationerna arbetar idag mer eller mindre aktivt med att vara vägen
in till film på Gotland. De intervjuade är överens om att det idag finns en otydlighet vilken
organisation som har och ska ha rollen att vara ”vägen in”och ”ta hand om” olika intressenter.
Intressenterna kan vara företag som vill spela in film på Gotland, företag som vill etablera sig,
förfrågningar av olika slag, organisationer som erbjuder deltagande i nätverk och samarbeten.
Film på Gotland har sedan tidigare varit ”vägen in” och hanterat utifrån kommande
förfrågningar. Även Filmregion Stockholm/Mälardalen och Inspiration Gotland har denna typ
av kontakter. Dessutom har projektet och projektledaren haft/fått
denna roll i olika sammanhang. Något dokument eller överenskommelser som reglerar
organisationernas roller och inbördes förhållande har jag inte kunnat hitta.
En gemensam hemsida – filmgotland.se – är under framtagande och kommer sannolikt att
lanseras inom ramen för projektet.
Den gemensamma hemsidan har bidragit till målet, samtidigt som projektet har synliggjort de
otydligheter som funnits på arenan.
MÅL 3 - SAMLAD TILLGÅNG PÅ TEKNIK
Den ”offentliga” teknik som finns på Gotland finns idag samlad i Kustateljén. Den snabba
teknikutvecklingen gör, enligt de intervjuade, att filmteknik oftast hyrs in av filmproducenterna
och att de inte förväntar sig att det ska finnas uppdaterad teknik i en studio. Den Region
Gotland-ägda teknik som finns idag bedöms vara tillräcklig och i varje fall inte utgöra någon
större konkurrensnackdel. Tekniken är samlad på plats i Fårösund. I anslutning till studion finns
också en verkstad, som behöver rustas upp en del och framför allt behöver lokalerna
isoleras.Vilken organisation som har ansvar för lokalernas upprustning och eventuella kommande
nyinköp av teknik är inte helt tydligt.
Enligt Film på Gotland har utlåning och uthyrning av filmutrustning minskat jämfört med hur
det var när verksamheten fanns i Visby. Eftersom kunder som vill låna utrustning (de flesta finns
i Visby) drar sig för att åka till Fårösund blir det ofta medarbetarna på Film på Gotland som får
hitta olika okonventionella transportlösningar för att frakta utrustningen.
Tekniken har samlats på en plats, men är samtidigt fysiskt mer avlägsen för en många nyttjare.
MÅL 4 - UTVECKLADE SAMARBETEN MED EXTERNA AKTÖRER, BÅDE
NATIONELLT OCH INTERNATIONELLT, MED FILMSTUDION SOM BAS.
Det finns idag en lång rad olika samarbeten med externa aktörer. Projektets deltagare har både via
olika projekt som de driver eller deltar i byggt upp ett stort nätverk. Kontinuerligt deltagande i
olika branscharrangemang, både i Sverige och utomlands har också skapat många kontakter. En
rad olika samarbeten har nämnts under intervjuerna, till exempel:
- STDH (Stockholms dramatiska högskola)
- RIBS-projektet
- Samarbete med filmskolan UCLA
- Torino Film Lab
- Samarbete med Bergmancenter
- Samarbete med Bergmanveckan
- Samarbete med Uppsala Universitet Campus Gotland
- Företag och producenter inom filmbranschen
- Internationellt erkända gästföreläsare på Folkhögskolans filmutbildningar
Min uppfattning är att kontaktnätet hela tiden har utvecklats genom det arbete som bedrivs i och
kring klustret. Möjligheter finns till fortsatt utveckling.
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MÅL 5 - FLER FILMUTBILDNINGAR PÅ GOTLANDS FOLKHÖGSKOLA
Detta är ett mål som projektet inte alls kan styra över – Gotlands Folkhögskolan är den
organisation i klustret som kan förverkliga målet. Under projektperioden har ett andra år på
filmcrew-utbildningen startats. Gotlands Folkhögskola har också en uttalad ambition att öka
antalet filmutbildningar. Utbildningar inom efterbearbetning och producerande har utpekats, den
senare tack vare det sammanhang och de nya nätverk som projeketet skapat.
För att kunna öka antalet elever på de befintliga utbildningarna och/eller starta nya utbildningar
krävs medel för detta, antingen från staten eller Region Gotland. En möjlighet som undersöks är
om det skulle kunna gå att starta utbildningarna som YH-utbildningar. Detta har kommit att bli
extra aktuellt när ett postproduktionsföretag inom film har etablerat sig på ön och uttryck ett
specifikt behov av arbetskraft.
MÅL 6 - SOMMARKURSER/OPEN SETS I FILMSTUDION - EGEN REGI ELLER I
SAMVERKAN MED ANDRA AKTÖRER.
Att driva sommarkurser kräver resurser som inte finnits inom ramen för projektet. Därför har
inga sådana aktiviteter genomförts. Däremot har det arrangerats aktviteter under Bergmanveckan
som varit en del av densamma:
- Open set. Öppen inspelning inför publik. (2 tillfällen)
- Talangdagar, (2 tillfällen)
- Fotoutställning. Till minne av Offret, 30 år efter Tarkovsijs inspelning på Närsholmen.
MÅL 7 - FORTBILDNING/UPPDRAGSUTBILDNING I EGEN REGI ELLER I
SAMVERKAN MED ANDRA
Denna typ av utbildning kräver särskilda resurser, som varken tids- eller pengamässigt funnits
inom ramen för projektet. Därför har inte denna typ av verksamhet förekommit.
MÅL 8 - FILMUTBILDNINGAR PÅ GOTLAND SKA VARA NATIONELLT OCH
INTERNATIONELLT I ABSOLUT FRAMKANT AVSEENDE INNEHÅLL,
PEDAGOGIK, UTVECKLING OCH KVALITET!
Även detta mål har varit svårt för projektet att direkt påverka eller förverkliga, eftersom projektet
i sig inte drivit några utbildningar. Dock har utbildningarna blivit en del av ett större
sammanhang där eleverna bland annat fått praktisera och arbeta med de olika typer av filmer som
spelats in på ön. Utbildningarna på Folkhögskolan har spetsats. Till exempel har
Storyutbildningen en spetsning mot kommersiell film och tv-serier. FilmCrew utbildningen har
spetsats mot att spela in tv-serier. Nytt sedan projektstarten är att elever från Storyutbildningen
skriver manus till en tv-serie som sedan spelas in (ett par episoder) av FilmCrewutbildningen.
Filmutbildningarna i Fårösund har ett högt söktryck från hela landet, vilket i sig visar att de är
attraktiva. De elever som går ut utbildningen får också i hög grad arbeten inom området de
utbildats för.
MÅL 9 - 3-5 UTIFRÅN KOMMANDE KOMMERSIELLA PRODUKTIONER PER ÅR
Detta mål har inte uppnåtts. Aniara är den enda längre, kommersiella bokningen under
projektperioden. Eventuellt kan det bli aktuellt med ytterligare en inspelning. Det har varit svårt
att locka filminspelningar till Kustateljén av flera skäl. Dels är antalet filmer som har behov av
studioinspelningar begränsat och dels är det många som konkurrerar om dessa inspelningar. Att
spela in i Fårösund, även om själva inspelningsarbetet blir fokuserat och effektivt, innebär oftast
att både skådespelare och crew måste resa till Gotland och blir fast här under flera dagar/veckor.
Ett antal andra produktioner har dock genomförts, som open sets, produktioner inom ramen för
Folkhögskolans filmutbildningar och independent-produktioner.
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MÅL 10 - SKAPA EN ATTRAKTIVITET FÖR UNGA UTBILDADE FILMARE SOM
VILL VARA VERKSAMMA PÅ GOTLAND GENOM ATT ETT FLÖDE AV SEMIPROFESSIONELLA OCH PROFESSIONELLA PRODUKTIONER ÄGER RUM
Inom ramen för projektet har inte några aktiviteter riktade speciellt mot detta mål genomförts.
Däremot har klustret som etablerats inom ramen för projektet i högsta grad bidragit till att alltfler
ungdomar och elever finns i huset. Detta tillsammans med produktioner som äger rum på ön
attraherar unga filmare. Folkhögskolan och Kustateljén har under det senaste året tagit emot flera
unga filmare som i residensform kunnat bo och verka där.
MÅL 11 - KULTURPLANENS VISION KRING FILMKULTURELL VERKSAMHET SKA
VARA UPPFYLLD ELLER VARA PÅ VÄG ATT BLI UPPFYLLD EFTER
PROJEKTTIDENS SLUT.
Visionen för den filmkulturella verksamheten för Kulturplan för Gotland 2014-2016, som var
aktuell då projektet startades lyder enligt följande: ”Gotland ska vara en av Östersjöns mest attraktiv
filmregioner, inom både filmkulturell och filmpedagogisk verksamhet. Filmverksamheten på Gotland ska ge
avtryck i hela landet och även nå utanför landets gränser”. Film på Gotland pekas ut som huvudsaklig
genomförare och mål och strategier är kopplade till organisationen. Under rubriken
Framtidsstrategier står bland annat: ”Film på Gotland ska hitta nya samverkansformer och
samlokaliseringar med film- och kulturaktörer på och utanför Gotland för att stärka Gotland som produktions-,
utbildnings och kulturmötesplats”.
Visionen är naturligtvis en vision för den sammantagna filmverksamheten på Gotland och ska
vara ledstjärna för alla verksamheter. Samtidigt har både Film på Gotland och projektet
Filmkluster Fårösund haft att förhålla sig till denna vision och uppdraget med samordning och
samverkan i någon mån varit ett uppdrag för båda. Ambitionen att samverka och skapa mesta
möjliga nytta för Gotland finns tydligt hos båda organisationerna, men har samtidigt också
riskerat att skapa dubbelarbete och osäkerhet kring rollerna, till exempel när det gäller vem som
har ansvar för mottagningsverksamheten.
De olika delarna av visionen finns till stora delar med i de övriga mål som funnits för projektet
och måluppfyllelsen kommenteras därför inte särskilt här.
MÅL 12 - MINST 50 INDIVIDUELLA GOTLÄNDSKA UNGDOMAR PER ÅR SKA HA
SKAPAT FILM I STUDION
Cirka 50 ungdomar har deltagit i olika utbildningsprojekt under projektperioden. Dessutom har
olika typer av filmaktiviteter genomförts i samverkan med ungdomsgården.
MÅL 13 - BIDRA TILL REGION GOTLANDS MARKNADSFÖRING AV ÖN GENOM
TILL EXEMPEL REKLAMFILM
Folkhögskolans filmutbildning har producerat reklamfilm för Region Gotland och Inspiration
Gotland samt deltagit i producerandet av flertalet reklamfilmer som utspelats sig på Gotland. Det
filmkommissionära arbetet har också bidragit genom att skapa en bildbank med bland annat
flygfotografier över ön, i syfte att presentera Gotlands unika natur som attraktiv inspelningsplats.
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Under projektets gång har ytterligare ett mål lagts till, eftersom de övriga målen till största delen
berör filmverksamhet:
MÅL 14 - KUSTATELJÉNS UNGDOMSGÅRD HAR BREDDAT SIN MÅLGRUPP OCH
LOCKAR FLER UNGDOMAR TILL VERKSAMHETEN OCH ÄR EN TRYGG OCH
SJÄLVKLAR MÖTESPLATS FÖR UNGA PÅ NORRA GOTLAND
Detta mål är i högsta grad uppfyllt. Ökad attraktionskraft i lokalen tillsammans med kopplingen
till film och framför allt den nytillkomna målgruppen med flyktingar har gjort att besökarantalet
på ungdomsgården har fördubblats under det senaste året.

Utvärderarens sammantagna bedömningen av måluppfyllelsen är att i stort sett alla de målsatta
områdena, med ett par undantag har utvecklats positivt. För många av målen har projektet endast
bidragit marginellt och indirekt, beroende på att projektet inte förfogat över mandat och medel
för att förverkliga målen. Det är i stället till stor del de organisationer som ingår i klustret som har
dessa mandat och resurser.
Trots detta anser jag att projektet varit framgångsrikt. Ett fysiskt filmkluster är idag etablerat i
Fårösund, vilket har lett till att samarbete och samverkan ökat. En solid bas finns för att utveckla
både klustret och de ingående verksamheterna ytterligare. Det faktum att ett filmkluster finns har
direkt eller indirekt även bidragit till framgång hos de ingående organisationerna inom flera
områden.
Kustateljén har dessutom etablerats som ett kulturhus på norr med flera olika verksamheter och
eterna arrangemng. Trots att de flesta som idag finns i huset initialt var negtiva eller skepiska till
att flytta dit verksamheten är det idag ett hus där de olika organisationerna, både
filmverksamheter och kommunala verksamheter, har hittat vägar att samutnyttja huset. Det
gemensamma huset har också lett till olika typer av samverkan och samarbeten mellan
organisationerna.
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4. DEL 2 - Framtida utveckling
Denna del av rapporten är ett försök att skapa ett underlag för diskussioner om det fortsatta
arbetet med att utveckla filmverksamheten i Fårösund/på Gotland samt kring Kustateljén och
dess roll inom film och som ett ”kulturhus” för norra Gotland. Tankar och reflektioner baseras
på intervjuer med personer och organisationer som berörs av området kombinerat med
utvärderarens egna tankar och erfarenheter av regional utveckling och projekt.
Det som gör filmen intressant som utvecklingsfaktor är att den är intressant ur en rad olika
utvecklingsaspekter:
 Filmen i sig är en kommersiell bransch, som genererar företagsetablering,
företagsutveckling och arbetstillfällen
 Filmen sätter Gotland på kartan nationellt och internationellt och sprider en positiv bild
av regionen och är viktig ur varumärkessynpunkt
 Filmen skapar förutsättningar för olika typer av besöksnäringsprodukter, till exempel
bergmanturismen och fotspårsturism
 Filmverksamheten, filmutbildningar och filmevenemang lever i symbios – när den ena av
dem utvecklas påverkas även de andra positivt
 Filmen är en ”kritisk massa-bransch”, vilket innebär att när en viss mängd film spelas in
eller utbildningen når en viss omfattning eller ett visst antal privata aktörer etablerar sig på
Gotland, kommer det i sig att attrahera ytterligare verksamheter, både privata och andra
Kulturhustanken, det vill säga att samla flera verksamheter som riktar sig mot allmänheten i ett
hus är en fortsättning på den gamla Folkets Hus-tanken. Det finns många positiva effekter av
detta:
 Ett större utbud på ett ställe innebär att besökarna får en plats att besöka och att hitta nya
erbjudanden att ta del av
 Det finns ett naturligt ställe att förlägga aktiviteter för externa arrangörer
 Flera verksamheter på samma ställe stimulerar till samverkan, samarbete och kreativitet
 Det är kostnadseffektivt att dela på gemensamma resurser som administration, lokaler
med mera
I Fårösund finns dessutom möjligheten att addera filmtouchen på ett kulturhus, vilket kan skapa
en extra attraktivitet och utökat utbud.

4.1

Problematisering

Att film spelar en viktig roll i Gotlands utveckling på flera olika sätt råder det en gemensam
uppfattning om, liksom att det i filmen finns en stor utvecklingspotential kvar. Likaså finns det
(åtminstone numera) en bred samsyn kring att de tillgångar som finns och byggts upp på norra
Gotland är tillgångar värda att vårda och utveckla ytterligare.
Förutom att vara en mötesplats för filmintressenter har Kustateljén dessutom etablerat sig som
en form av kulturhus och/eller kulturmötesplats i Fårösund med filmen som ett extravärde och
en tillgång, vilket ses som en tillgång både för kulturutbudet på Norr och för filmverksamheterna.
Sammantaget innebär detta att det i det fortsatta resonemanget går att ta utgångspunkt i
hypotesen att både kulturhusverksamheten och filmverksamheten ska bestå och utvecklas vidare.
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Med detta sagt finns det en rad frågor att dikustera och ta ställning till för att det fortsatta arbetet
ska kunna bli framgångsrikt.
4.1.1

Politiska perspektivet

En av orsakerna till att det finns en enighet om att filmen är viktig för Gotland är den
näringslivspotential som finns i och kring filmen. Filmproduktion i sig skapar sysselsättning och
utgör en bas för företag som levererar olika typer av service. Det finns en potential för
sysselsättning i filmutbildning, filmarrangemang och liknande. Filmen sätter Gotland på kartan
och filmer med tydlig gotlandsprofil skapar möjligheter för fotspårsturism och andra
besöksnäringsprodukter.
Det har funnits en bred politisk enighet om att filmen är viktig för Gotland. Detta har också
manifesterats i många olika politiska dokument under lång tid. Till exempel nämns filmen ofta
som en varumärkesbärare och som en motor för fortsatt utveckling. Det har också under åren
gjorts en rad olika satsningar på att utveckla filmen från Region Gotlands sida – bland annat
inrättandet av en filmfond, Folkhögskolans satsningar på filmutbildningar, filmgymnasium
(numera nedlagt), etableringen av Film på Gotland, stöd till verksamheter kring Ingmar Bergmans
arv, projekt kring ungdomar och film och en rad olika andra projektstöd.
Trots de satsningar som gjorts har det inte funnits och finns inte någon samlad och
sammanhållen strategi för filmverksamheten på Gotland. Förutom en rad enskilda beslut kring
satsningar av medel är det enda politiskt antagna som utredaren kunnat hitta den text som finns i
den nyligen antagna Kulturplanen. Formuleringen är i stort sett identisk med den formulering
som fanns i Kulturplanen 2014-2016.

Gotlands Filmfond, som svarat för den största delen av hyran för Kustateljén (500 000kr av totalt
800 000kr per år) har aviserat att från och med 2017 kan fonden inte längre bidra med medel till
hyran, huvudsakligen på grund av att filmfonden inte har ekonomiska resurser att bidra med. I
skrivande stund pågår ett arbete för att hitta olika lösningar för att hitta nya medel till filmfonden,
men det är osäkert om det kommer att lyckas och om det i så fall kommer att innebära att
Filmfonden återinträder som delfinansiär av hyran. Detta faktum skapar naturligtvis en mycket
stor osäkerhet för Kustateljéns framtid, eftersom det skulle vara mycket svårt, för att inte säga
omöjligt, för övriga befintliga klusterorganisationer att ta över denna del av hyran.
Under utvärderingens gång har även utredningen om Kultur- och Fritidsförvaltningens framtida
vara eller inte vara presenterats, med förslaget att förvaltningen ska upphöra som egen
förvaltning och att de olika verksamheterna delas upp på olika andra förvaltningar. För klustrets
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del skulle detta då sannolikt innebär att biblioteks- och filmfrågorna skulle hamna under den nya
Regionstyrelseförvaltningen och ungdomsgården under Utbildnings- och Arbetslivsförvaltningen.
Beslut om KFFs framtid väntas tas under vintern 2017. När en eventuell förändring kan vara klar
är dock ännu inte fastställt. Förutom att en eventuell förändring skapar osäkerhet kring framtida
ledning och styrning av de olika verksamheterna finns det också en osäkerhet hos medarbetare
som berörs om hur förändringen kommer att påverka deras egen arbetssituation, vilket
naturligtvis innebär att mycket av deras energi och folkus ägnas åt den egna den egna situationen.
En ort som Fårösund är ständigt satt under lupp när det gäller samhällsservice och utbud. Att
kunna kostnadseffektivt driva till exempel bibliotek i ett sammanhang kan vara ett sätt att minska
risken för nedläggning. Att offentligt finansiera verksamheter som ska ha egna ”stuprör” med
egna lokaler, egen overhead etcetera är dyrare än att hitta samordningsmöjligheter. Kanske skulle
Fårösund kunna vara en pilot för hur detta kan ske?
4.1.2 Husperspektivet
Själva huset Kustateljén har i mångt och mycket varit kärnan i tanken med ett filmcentrum i
Fårösund. Det är också det fysiska huset som är kärnan i Kulturhustanken och det fysiska
klustret. Ett av de bakomliggande skälen till projektet och att verksamheter förlagts till
Kustateljén har varit att Region Gotland, via Teknikförvaltningen, som formellt står för
hyreskontraktet, har ett hyresavtal med fastighetsägaren Offentliga Hus till och med utgången av
år 2019. Ansvaret för hyran ligger hos Utbildnings- och Arbetslivsförvaltningen/Folkhögskolan,
som i sin tur finansierar hyran via de olika verksamheterna/huvudmännen i klustret enligt
följande:
Gotlands Filmfond
500 000 kr/år
Kultur- och fritidsförvaltningen
200 000 kr/år
Utbildnings- och arbetslivsförv/Gotlands Folkhögskola 100 000 kr/år
---------------------Summa hyra
800 000 kr/år
Att kunna finansiera hyran även under perioden 2017-2019 är självklart en viktig aspekt att beakta
i det fortsatta arbetet. Oavsett om Gotlands Filmfond (se 4.1.2 ovan) hittar finansiering och kan
fortsätta bidra till hyreskostnaden kommer någon del av Region Gotland sitta med ”svarte
petter”, eftersom regionen har tecknat hyresavtalet. Det finns därmed ett hyresbetalningsproblem
under den återstående kontraktstiden. För att kunna skapa förutsättningar för att hitta långsiktiga
lösningar för såväl Kustateljén som sådan som för de organisationer som finns i huset och
filmklustertanken är det viktigt att inom en snar framtid fatta ett beslut om huruvida Region
Gotland har för avsikt att hyra eller förvärva fastigheten efter 2019 eller om verksamheterna
måste lösa sin lokalfråga på ett annat sätt. Att om möjligt förhandla fram bättre hyresvillkor för
fastigheten än idag skulle underlätta finansieringen och skapa utrymme för satsningar på
aktiviteter.
I dagsläget är det flera organisationer/verksamheter som delar på lokalerna. Ibland uppstår
”konkurrens” om lokalerna, när flera har behov av samma lokal samtidigt (framför allt gäller
detta studion vid filminspelningar och andra evenemang). Parterna har hittills kunnat
förhandla sig fram till acceptabla lösningar, vilekt också varit enda tänkbara lösningen,
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eftersom ingen organisation haft det formella ansvaret eller bestämmanderätten. På sikt är
naturligtvis inte förhandlingsmodellen en framkomlig väg.
4.1.3

Kulturhusperspektivet

Kustateljén som ett Kulturhus för norra Gotland är något som vuxit fram successivt under
projektets gång:
- Sedan projektstarten 2014 har antalet besökare i huset ökat från cirka 200/år till cirka 2500/år.
Innan projektstarten fanns inga publika evenemang. Nu är de närmare 40/år. Alltså närmare ett i
veckan.
- Ungdomsgårdens verksamhet flyttade in i huset. Större lokaler, kopplingen till film och framför
allt flyktingarna som kommit till Fårösund har bidragit till är att den under 2016 varit en av de
besökta ungdomsgården på Gotland med ca 60-80 ungdomar på fredagarna.
- Bibliotekets verksamhet flyttades under ganska stora protester från lokalbefolkningen in i huset,
vilket har visat sig fungera väl.
- Kuno Kulturförening norra Gotland har arrangerat en rad olika evenemang i Kustateljén. Enligt
intervju ser de Kustateljén som en hemmaarena för sina evenemang och hade haft svårt att vara
så aktiva om Kustateljén inte hade funnits. En utveckling/utökning av lokalerna skulle innebär än
större möjlgiheter att skapa arrangemang där och miska risken för att lokalkrockarna blir ett
större problem i framtiden.
- Andra organisationer efterfrågar lokalerna för olika arrangemang.
Att många verksamheter som riktar sig till medborgarna med olika kulturutbud och annat finns i
samma lokal har uppenbara fördelar. Lokalen etableras i folks medvetande, det finns möjligheter
till samordning av resurser och fördelning av kostnader, det skapar möten som stimulerar till
nytänkande och kreativitet med mer. Samtidigt ställer det krav på tydliga regelverk kring
uthyrning, dispositon av lokaler, rättigheter och skyldigheter etcetera.
4.1.4 Filmcentrumperspektivet
Det finns idag flera olika organisationer som arbetar med att utveckla och öka filmverksamheten
på Gotland och med att ta emot olika typer av kontakter rörande filmfrågor – Film på Gotland,
Gotlands Filmfond, Filmregion Stockholm Mälardalen. Även projektet Filmkluster Fårösund har
varit involverad i denna typ av aktiviteter. Förutom dessa organisationer är även Folkhögskolan,
Bergmanorganisationerna och evenemangslotsen på Inspiration Gotland offentligt finansierade
organisationer som spelar roller när det gäller att utveckla filmen på Gotland.
Jag delar den uppfattning som framförts av de flesta inblandade, att det finns en otydlighet i
systemet när det gäller vilken organisation som har det övergripande ansvaret för att skapa den
”en dörr in”-funktion och vara den kontaktfunktion som skyltas utåt, som alla är överens om
behövs. Ett steg i den riktningen är den gemensamma hemsidan filmgotland.se, där all
information om filmorganisationer på Gotland ska samlas på ett ställe. Sajten planeras bli färdig
och publiceras inom ramen för Filmkluster Fårösund-projektet.
Film på Gotland är ett av Sveriges 19 regionala resurscentra för film och pekas också ut tydligt i
både den nuvarande och den förra kulturplanen. Det faller sig då också naturligt i mina ögon att
Film på Gotland, alternativt en ny organisation som också har en mer övergripande och
samordnande uppgift – Film Gotland –bör vara den sammanhållande organisationen för
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utveckling av filmverksamhet på Gotland. Om sedan alla de uppgifter som idag ligger på Film på
Gotland (framför allt primärkommunala uppdrag) även fortsättningsvis ska ligga hos Film på
Gotland kan och bör diskuteras, liksom Film på Gotlands organisatoriska status (se nedan).
En av Gotlands största tillgångar för att utveckla filmbranschen ytterligare är arvet efter Ingmar
Bergman. Det har fram till idag funnits ett viss samarbete mellan
Bergmangårdarna/Bergmancentrum/ Bergmanveckan och filmverksamheterna i Fårösund. Vissa
försök har gjorts att etablera samarbete och samverkan, men det finns en stor potential för
ytterligare utveckling av samarbete och samverkan.
4.1.5 Regional utveckling kontra primärkommunal kulturverksamhet-perspektivet
Att filmen ses som en faktor i regional utveckling har nämnts tidigare i rapporten, av både
näringspolitiska skäl och för ökad attraktionskraft för besök och inflyttning.
Film är också en del av det primärkommunala uppdraget att främja gotländskt kulturliv och att
erbjuda ett kulturutbud för medborgarna. Det sker genom stöd till biografer, filmverksamhet i
skolan, samarbetet med ungdomsgården i Kustateljén med mera. Dessutom drivs en rad projekt,
som till exempel RIBS-projektet. Ett attraktativt kulturutbud är naturligtvis också en viktig del i
attraktionskraften för inflyttning.
Näringslivsutveckling ligger generellt under Ledningskontoret/ Näringslivsenheten. Det finns ett
uttalat ansvar för de Kulturella och Kreativa Filmcentrumfunktionen och samordningen av den
primärkommunala filmkulturen ligger båda organisatoriskt under Kultur- och
Fritidsförvaltningen. Film på Gotland har ansvaret för att leverera insatser för den
primärkulturella delen, men har också en rad uppgifter kopplade till regional utveckling.
Fördelarna med det dubbla uppdraget är att det finns goda möjligheter för samverkan,
samordning och samarbete mellan olika verksamheter och projekt. Nackdelen är att det inte alltid
är tydligt vad som är regional utveckling och vad som är primärkommunal kulturverksamhet.
Även om Film på Gotland är länsinstitutionen för film och uppbär statliga bidrag för detta är den
inte en egen organisation som till exempel Länsmusiken och Länsteatern.
Den föreslagna överflyttningen av kulturdelen av Kultur- och Fritidsförvaltningen till
Regionstyrelseförvaltningen i samband med att förvaltningen eventuellt läggs ner ger möjlighet av
en översyn av dessa frågor och eventuellt tillskapandet av en tydlig styrning och tydligt uppdrag i
Film Gotland (se ovan).
4.1.6

Utbildningsperspektivet

Idag bedrivs filmutbildningar vid Folkhögskolan i Fårösund. Dessutom genomförs en del mindre
utbildningar av andra organisationer och i projekt. Filmen är idag en bransch i tillväxt och det
finns potential föratt utveckla utbudet av filmutbildningar ytterligare. Fler elever och nya
utbildningar är definitivt en möjlighet. För att skapa nya utbildningar krävs resurser för utveckling
och igångsättning och det finns naturligtvis även ett risktagande, eftersom det inte i förväg går att
veta om elev-/deltagarantalet kommer upp i break even-tal. Finansiering av utbildning sker till
stor del med offentliga medel. Eftersom det råder konkurrens om de offentliga medlen för
utbildningar är det alltid osäkert om det är möjligt att få finansiering av utbildningar
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4.2

Framtidstankar

Vid de olika möten som genomförts i utvärderingsarbetet har det blivit tydligt att det egentligen
bara finns ett alternativ för att driva utvecklingen vidare och det är att söka projektmedel för den
fortsatta utvecklingen. Klustertanken och att det finns en plats – Fårösund/Kustateljén – som
både är och symboliserar samverkan mellan filmproduktion, utbildning, film-promotion och
primärkommunal kulturverksamhet bör även i framtiden utgöra en grund och bas för
utvecklingen. Däremot anser jag att det är viktigt att organisatoriskt hålla isär det som är huset
Kustateljén och dess användning och det som är utveckling av filmen som regional
utvecklingsfaktor. Av den anledningen föreslår jag att den fortsatta utveckling sker i två separata,
men samverkande spår.
Kustateljén har idag etablerats både som hemvist för ett begynnande filmkluster liksom som ett
kulturhus för norra Gotland. Båda dessa verksamheter kan utvecklas ytterligare. Den kanske mest
centrala frågan för den fortsatta utvecklingen av klustret och kulturhuset är vad som gäller efter
att hyreskontraktet gått ut 2019-12-31. Datumet ligger visserligen tre år fram i tiden, men om
alternativet är att inte förlänga hyreskontraktet kräver detta att Region Gotland och de
organisationer som använder lokalerna idag påbörjar arbetet med att fram olika alternativa
lösningar ganska snart. Alla verksamheter som finns i huset behöver i god tid få besked om vad
som kommer att gälla för att långsiktigt kunna planera sin verksamhet och sin ekonomi. En
osäkerhet kring husfrågan kommer endast att skapa osäkerhet för organisationerna i klustret. I
osäkra lägen väljer organisationer oftast att avvakta och vara passiv, vilket leder till att det blir
svårt att genomföra utvecklings- och tillväxtinriktade satsningar.
Klustret skulle kunna utvecklas med ytterligare verksamheter med anknytning till film. BAC
kommer sannolikt inomkort att lämna sina lokaler ser Fårösund som en av möjligheterna till ny
lokalisering. En fortsatt utveckling av klustret innebär också ökade krav på lokalerna, både volymoch kvalitetsmässigt och kan komma att innebär att det måste göras investeringar av olika slag i
fastigheten. Flera av de intervjuade har talat om att isolering av den halva av byggnaden som idag
är kallförråd skulle innebära en ökad potential för utveckling.
Att filmen har en stor outnyttjad potential att kunna bidra till Gotlands utveckling är de flesta,
inklusive undertecknad, överens om. Det finns en potential både i offentligt finansierad
verksamhet som utbildning, olika typer av projektverksamhet, verksamheter kring Bergman-arvet
med mera. Region Gotland står för en betydande del av finansieringen av flera av de
filmrelaterade verksamheterna och har därför goda möjlighet att samordna mot gemensamma
mål och ”peka med hela handen” mot vissa utvecklingsriktningar. Det finns också en stor
outnyttjad potential i att utveckla kommersiella verksamheter och produkter kring filmen. Det
kan vara företag som är direkt inblandade i film och TV-produktion som underleverantörer på
olika sätt till produktioner eller gotländska produktionbolag. Att skapa nätverk som inte enbart
arbetar mot produktioner som görs på Gotland., utan även på fastlandet och kanske utomlands
kan vara ett sätt att bredd marknaden. Företaget The Line, som nyligen etablerat sig på Gotland
är ett bra exempel på detta. Det finns också en potential för företag som drar nytta av att det görs
film och TV på Gotland. Inte minst fotspårsturism har diskuterats som en utvecklingsbar
produkt. För att stimulera till ökad företagsutveckling bör resurser med kompetens inom detta
område knytas till klustret, till exempel via Almi Företgspartner och Science Park Gotland.
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Att utveckla utbildningsverksamheten ytterligare är ett sätt att skapa större volym i filmklustret –
fler elever och lärare på utbildningarna skapar förutsättningar för nya utvecklingsidéer och bidrar
med både kompetensmässiga och ekonomiska resurser. Utökade folkhögskoleutbildningar och
YH-utbildningar har nämnts tidigare, men det kan också gälla kortare kurser, både kommersiella
och inom utbildningssystemet. Kanske är det dags att undersöka möjligheten att återigen skapa
en gymnasieutbildning inom film med riksintag? Game-utbildningarna på Uppsala Universitet
Campus Gotland har ett gott rykte med högt söktryck och har numera även internationella
utbildningar. Gränserna mellan spel, animerad film och traditionell film suddas ut alltmer. Med
resurser och kompetens inom båda dessa områden borde Gotland ha stora möjligheter att skapa
ett nya utildningssamarbeten, nya projekt och nya affärsidéer med ett nära samarbete mellan
filmklustret och game-utbildningarna.

4.3

Slutsatser

Såväl ett gemensamt centrum för film i Fårösund och kulturhustanken i Kustateljén har genom
projektet Filmkluster i Fårösund tagit stora steg framåt och bör etableras på en permanent basis.
Fördelarna är många, både för en fortsatt utveckling av filmverksmahet på Gotland och för
kulturutbud och medborgarservice på norra Gotland. Att de båda verksamheterna samverkar och
samarbetar kring huset Kustateljén är en naturlig forsättning på det som påbörjats, även om de
båda delarna kulturhus och filmcentrum är och bör vara två olika delar.
En förutsättning för att kulturhuset ska kunna stanna kvar på sikt är givetvis att Kustateljén
kommer att finnas tillgänglig för verksamheten, helst genom att Region Gotland förfogar över
huset, eftersom det underlättar jämfört med att varje organisation ska teckna hyreskontrakt med
fastighetsägaren. Hur fortsättningen för Kustateljén ser ut efter 2019 bör vara beslutat under
första halvåret 2017 och allr senast under andra halvåret 2017. Kopplingen till filmverksamheten
har medfört mervärden som är värda att bevara och vidareutveckla. Under förutsättning att
Region Gotland i en eller annan form kommer att förfoga över Kustateljén även efter 2019 borde
det i princip kunna gå att permanenta kulturhusverksamheten efter att projektet är avslutat,
alternativt att detta förbereds i ett kortare projekt (max 1 år) som tar vid efter att Filmkluster
Fårösund-projektet är avslutat. En förutsättning för detta är dock att även övriga intressenter,
inte minst Gotlands Filmfond, har en ekonomi som medger att de kan bidra till hyres- och
fastighetskostnaderna.
En av organisationerna i klustret bör ha det övergripande ansvaret för såväl huset som för
samordningen av verksamheterna i det. Två av de deltagande organisationerna i klustret är
tänkbara som ”huschef”. Den ena är Kultur och fritidsförvaltningen (eller den del av Region
Gotland som i framtiden kommer art hantera kulturfrågor), som redan idag hanterar liknande
frågor. Den andra är Folkhögskolan, som idag hyr flera andra fastigheter i Kustparken. Det
kanske viktigaste för att fortsätta att utveckla det positiva samarbete som idag finns i huset är att
någon form av regelverk tas fram för hur huset ska användas, hur prioriteringar ska ske när flera
organisationer har behov av huset samt inte minst att det finns en egen ekonomi i huset. De
senare innebär att den husansvariga organisationen inte är den som ska stå för eventuella
subventioner utan erhålla hyra från andra verksamheter.
När det gäller filmcentrumtanken är bilden mer komplicerad. Det finns flera olika organistioner
och intressenter inom filmområdet, var och en med sina mål. Förutom det mål som finns angivet
i kulturplanen finns ingen sammanhållen uttalad strategi eller konkreta mål med vad Region
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Gotland vill uppnå med filmverksamhet på Gotland. Därför – och med tanke på den ekonomiska
situationen i Region Gotland – är en rimlig fortsättning att ytterligare ett treårigt projekt, med
huvudmål att skapa strategi, mål och struktur för den långsiktiga utvecklingen av filmverksamhet
på Gotland genomförs. Ansökan bör ske snarast för att projektet ska kunna sätta igång efter
sommaren.
Det innebär bland annat att det efter projektets slut bör vara tydligt vad Region Gotland vill med
utveckling av film, hur detta ska ske och vem som gör vad. Med tanke på att Kustateljén (se
ovan) sannolikt är en viktig komponent för ett filmcentrum kan det vara lämpligt att projektet tar
vid direkt efter Filmklusterprojektets avslutning och pågår till och med 2019, när hyreskontraktet
går ut. Sannolikt skulle projektet kunna finansieras med medel från Hållbara Gotland.
Projektet bör fortsätta arbetet med att utveckla klusterverksamheten för film, men
huvuduppgiften för är framtagning av en långsiktig strategi för arbetet med filmverksamhet på
Gotland. Strategin bör antas politiskt för att få tyngd som styrande dokument för det fortsatta
arbetet. Strategin bör innehålla mål med filmverksamheten och hur filmverksamheten ska
organiseras – vilka organisationer som ska ha vilka roller och vem som har ansvar för den
överordnade sammanhållningen, koordinationen och uppföljningen. För att strategin ska vara
trovärdig och möjlig att förverkliga måste det finnas en överensstämmelse mellan mål och de
resurser inblandade organisationer/huvudmän är beredda att satsa. I praktiken innebär det att
beslutande politiker inte kan förvänta sig en snabb fortsatt utveckling om de inte samtidigt är
beredda att satsa pengar. För att ge utrymme för att organisera för en kommande permanent
organisation bör strategin vara klar och politisk antagen 6-12 månader innan projektslut. För att
undvika att projektet, som idag, blir en ytterligare aktör i filmsystemet, bör projektets
målformuleringar endast handla om framtagande av strategi och utveckling av samarbetet i
filmklustret och inte ha operativa mål. Strategiarbetet bör ske i nära samverkan mellan
Regionförvaltningen och de organisationer som är verksamma inom filmområdet.
Strategin bör, enligt mitt förmenande, särskilt titta på följande.


Mål på kortare och längre sikt för film på Gotland övergripande och för de olika
offentligt finansierade filmorganisationerna/filmverksamheterna



Övergripande handlingsplan med budget och klar finansiering för att nå målen



Organiserandet av ”en dörr in”-funktionen



Roller och mål för de olika organisationer som är involverade i utveckling av
filmverksamhet på Gotland



Film på Gotlands organisatoriska status



Gotlands Filmfonds långsikiga roll och finansiering



Hur ”Bergman-verksamheterna” kan integreras ytterligare i filmcentrum



Möjligheterna att fortsätta utveckla och utöka utbudet av filmutbildningar i Fårösund.
Det kan gälla både nya och utökade folhögskoleutbildningar, YH-utbildningar och
kortare utbildningar/kurser.



Formerna förett närmare samarbete med Uppsala Universitets gameutbildningar
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Utvärdering av vad medlemskapet i Filmregion Mälardalen medfört för Gotland och
ställningstagande till fortsättningen



Definiera vad som är regional utveckling och vad som är primärkommunal
kulturverksamhet och vad som kan samordnas och vad som bör hållas åtskilt mellan film
som regional utvecklingsfaktor/näringslivsutvecklare och filmens roll i det
primärkulturella kulturutbudet, både som medborgarkultur och inom ungdomskultur.
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Bilaga 1

Försök till organistorisk kartläggning av klustret
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Bilaga 2

Projektplanens syften och mål



SYFTEN
 Gynnar fortsatt filmverksamhet på Gotland
 Stärker filmstudion och Gotland som plats för inspelning
av film
 Stärker Norra Gotland och bidrar till tillväxt
 Bidrar till varumärket Gotland
 Ökad attraktivitet för Fårösund
 Stärker och breddar utbildningsutbudet på Gotland
 Leder till samarbeten mellan lokala, nationella och
internationella intressenter inom film- och mediabranschen
 Ökar antalet studerande i Fårösund
 Genom samverkan och samarbete på platsen ger sådana
synergier som ett kluster kan bidra med
 Stärka gotländska filmare och filmarbetare
 Skapa kopplingar till andra kulturella och kreativa näringar
 Fårösund och filmstudion blir en kreativ plats
 Tydligare kopplingar till Bergmanarvet på Fårö
 Tydlig kompetensplattform
 Öka tydligheten för allmänheten kring vad filmnäring på
Gotland är
 Bidra med möjligheter till unga på Norra Gotland genom
att ungdomsgården/ungdomsverksamheten samarbetar
med Film på Gotland och Gotlands Folkhögskola














MÅL (kursiverad text avser måljusteringar)
 Fårösund är nationellt och internationellt känt som en attraktiv
plats för filmproduktion
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En väg in till filmproduktion på Gotland, med en tydlig
arbetsordning för filmkommissionsarbetet i Region Gotland.
Samlad tillgång på teknik
Utvecklade samarbeten med externa aktörer, både nationellt
och internationellt, med filmstudion som bas.
Fler filmutbildningar på Gotlands folkhögskola
Sommarkurser/open sets i filmstudion - egen regi eller i samverkan
med andra aktörer.
Fortbildning/uppdragsutbildning i egen regi eller i samverkan
med andra
Filmutbildningar på Gotland ska vara nationellt och
internationellt i absolut framkant avseende innehåll, pedagogik,
utveckling och kvalitet!
3-5 utifrån kommande kommersiella produktioner per år
Skapa en attraktivitet för unga utbildade filmare som vill vara
verksamma på Gotland genom att ett flöde av semiprofessionella och professionella produktioner äger rum
Kulturplanens vision kring filmkulturell verksamhet ska vara
uppfylld eller vara på väg att bli uppfylld efter projekttidens
slut.
Minst 50 individuella gotländska ungdomar per år ska ha skapat
film i studion
Bidra till Region Gotlands marknadsföring av ön genom till
exempel reklamfilm
Kustateljéns ungdomsgård har breddat sin målgrupp och lockar fler
ungdomar till verksamheten och är en trygg och självklar mötesplats för
unga på norra Gotland

Bilaga 3

Dokument relaterade till Filmklusterprojektet

Projektpresentation samt nyhetsbrev 2015 och 2016
Ribs-projektet, Film på Gotland

Kultur- och näringspolitiska klusterinitiativ – en fallstudie av Filmkluster
Fårösund
Kajsa Bornestad och Fanny Wistrand, kandidatuppsats våren 2014,
Södertörnshögskola

Ansökan om medel för regionala tillväxtinsatser – Filmkluster Fårösund
Thomas Nilsson, Gotlands Folkhögskola, okänt datum
Projektdirektiv – Filmklustret i Fårösund
Gotlands Folkhögskola, okänt datum

Förslag till beslut (om Gotlands Filmfon, förf anm)
Britta Jacobsson, Region Gotland/ledningskontoret, 2012-04-12

Dokument med projektmål
Styrgruppen för Filmkluster Gotland

Filmfonden 2012-2013
Britta Samsioe,, Region Gotland/ledningskontoret, 2012-12-19

Opera-övning om filmstudion Fårösund
Maria Modig, Region Gotland/Kultur- och Fritidsförvaltningen, 201208-28

Villkor – Film på Gotland
Region Gotland/Kultur- och Fritidsförvaltningen, ärendenr 2014/5

Protokoll från styrgruppsmöten i Filmkluster Gotland
2014-2016

Filmkluster Fårösund och Gotlands Filmfond AB 2014-2016 (förslag till beslut)
Stefan Persson, Region Gotland/ledningskontoret, 2013-04-08

Region Gotland kulturplan 2017-2020
Framtagen av Kultur- och fritidsförvaltningen, antagen av
Regionfullmäktige

Filmens Framtid (förslag om organisation med mera för fillmverksamhet
på Gotland, förf anm)
Ylva/Kave/Arvid/Sandra/Pierre/Ville/Paola, juni 2016

Region Gotland kulturplan 2014-2016
Framtagen av Kultur- och fritidsförvaltningen, antagen av
Regionfullmäktige
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende GVN 2017/33
30 januari 2017

Jimmy Söderström
Ekonomichef

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Överföring av resultat 2016
Förslag till beslut

•

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att godkänna
förvaltningens förslag till överföring av 2016 års resultat, i enlighet med
gällande regler, ett överskott på 14 713 tkr

Bakgrund

Överföring av 2016 års resultat sker i enlighet med “Regler för styrning och
uppföljning i Gotlands kommun”, vilket innebär att av förhandlat överskott
överförs 75 procent och förhandlat underskott i sin helhet.
Under året har ansträngningar gjorts för att nå resultatkravet på 2,5 miljoner
kronor, vilket förvaltningen också lyckats med. Av resultatet utgör
semesterlöneskuldens negativa förändring 141 920 kronor.

Beslutsunderlag

Ärendet har behandlats tillsammans med ledningsgrupp..

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör

Besöksadress Visborgsallén 19
Postadress SE-621 81 Visby

Sidan 34 avTelefon
35 +46 (0)498-26 90 00 vxl

E-post registrator-bun alt gvn@gotland.se
Webbplats www.gotland.se
Org nr 212000-0803

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende GVN 2016/135
1 februari 2017

Jimmy Söderström
Ekonomichef

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Internkontroll, 2016
Förslag till beslut

• Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner rapporten med tillägget att
förvaltningen ska återkomma med upprättad och aktuell attestantlista.

Bakgrund

Intern kontroll har genomförts inom områdena ”Inköpskort” och ”Attest”. Den
interna kontrollen har genomförts av ekonom på Serviceförvaltningen. Se bifogad
rapport!
Granskningen visar att den interna kontrollen vid hantering av inköpskort fungerar
tillfredställande, men att testperioden var kort och därmed blev underlaget litet.
Granskningen visar även att Region Gotlands riktlinjer för attest fungerar
tillfredställande.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att förbättringar i ”Attest” åtgärdas genom att
förvaltningen mera rutinmässigt upprättar och underhåller aktuella förteckningar
över aktuella attestanter. Målet är att den ekonomiska redovisningen skall vara
korrekt i alla delar.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör

1 (1)
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