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Protokoll

KFN § 1
KFN AU § 2

Beslutsattestanter 2017
KFN 2017/9




KFF Beslutsattestanter 2017 för kultur- och fritidsnämndens verksamhet, 2017-01-09
KFF Lista - Beslutsattestanter 2017 för kultur- och fritidsnämnden, 2017-01-09

Kultur- och fritidsnämndens beslut


Beslutsattestanter för 2017 godkänns.

Enligt Region Gotlands riktlinjer för attest ska nämnden årligen besluta om vilka
personer som har rätt att beslutattestera och ersättare för dessa. Nämnden ansvarar för
att upprätthålla en aktuell förteckning över beslutsattestanter som anger omfattningen
för respektive beslutsattestants ansvar.
För förvaltningen som helhet har förvaltningsdirektör och förvaltningsekonom rätt att
attestera. Inom avdelningarna har avdelningschef rätt att attestera på samtliga ansvar
inom avdelningen.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag - i enlighet med
förvaltningens förslag.
Föredragande i ärendet: Förvaltningsekonom Ann-Marie Karlsson.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Kultur- och fritidsnämnden 2017-02-07
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-01-24

Protokoll

KFN § 2
KFN AU § 3

Bokslut och årsredovisning 2016
KFN 2017/6





KFF Missiv. Bokslut och årsredovisning 2016, 2017-01-30
KFF Årsredovisning 2016, kultur- och fritidsnämnden
KFF Uppföljning av internkontroll 2016, 2017-01-30

Kultur- och fritidsnämndens beslut


Godkänna årsredovisningen för 2016 samt rapporten gällande uppföljning av
internkontroll 2016.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad
Förvaltningen har upprättat kultur- och fritidsnämndens årsberättelse, som är
en samlad bild av verksamhetsåret 2016. Årsberättelsen redovisar de viktigaste
händelserna under 2016 och måluppfyllelse utifrån Region Gotlands styrmodell för
verksamheten, där målområdena är kvalitet, medarbetare/ledare och ekonomi.
Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett positivt resultat på 2,3 miljoner kronor.
Överskottet beror framförallt på en återhållsamhet med ekonomiska resurser, externa
medel genom olika projekt och tillskott av integrationsmedel.
Förvaltningen har även gjort uppföljning av internkontroll 2016 (KFN § 20, 2016-0322) som rapporteras till nämnden i samband med årsredovisningen.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna årsredovisningen för 2016 samt
rapporten gällande internkontroll 2016.
Arbetsutskottet beslutade att ta emot informationen.
Föredragande i ärendet: Förvaltningsdirektör Maria Modig.
Expedieras:
Regionstyrelseförvaltningen.
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Kultur- och fritidsnämnden 2017-02-07
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-01-24

Protokoll

KFN § 3
KFN AU § 4

Val av ny ledamot i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
KFN 2016/210



RF § 245 Avsägelser och val, 2016-12-19

Kultur- och fritidsnämndens beslut


Roger Wärn (M) väljs till ledamot i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott.

Rolf K. Nilsson (M) har avsagt sig uppdraget som ledamot i kultur- och
fritidsnämnden. Rolf är även ledamot i arbetsutskottet och därför behöver nämnden
välja en ny ledamot.
Arbetsutskottet beslutade att överlämna ärendet till kultur- och fritidsnämnden utan eget
yttrande.
Yrkanden
Robin Storm (M) yrkar på att välja Roger Wärn (M) till ny ledamot i kultur- och
fritidsnämndens arbetsutskott.
Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att kultur- och fritidsnämnden
bifaller yrkandet.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Kultur- och fritidsnämnden 2017-02-07
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-01-24

Protokoll

KFN § 4
KFN AU § 5

Fördelning av medel till regionala länsinstitutioner inom
kultursamverkansmodellen 2017
KFN 2017/7




KFF Fördelning av verksamhetsmedel till regionala länsinstitutioner inom kultursamverkansmodellen
2017 inklusive beslutsunderlag, 2017-02-07
Kulturrådet Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet för förstärkning av
scenkonsten, år 2017, 2017-01-26

Kultur- och fritidsnämndens beslut


De regionala kulturinstitutionerna inom kultursamverkansmodellen beviljas
medel (SEK) enligt nedan.1
53,66 %

Gotlands Museum
Gotlands Musikstiftelse
Länsteatern på Gotland
Gotlands Länsbibliotek
Film på Gotland
Danskonsulentverksamhet
Summa

Fördelning
statsbidrag
8 943 416
7 202 206
4 697 634
918 931
908 668
189 145
22 860 000

46,34 %
Varav
villkorade
medel2

Fördelning
Totalt 2017
regionbidrag
7 755 638
16 699 054
402 600
6 245 678
13 447 884
158 900
3 979 070
8 676 704
799 092
1 718 023
795 455
1 704 123
166 984
356 129
561 500
19 741 917
42 601 917

Gotlands regionala länsinstitutioner har sedan 2011 erhållit verksamhetsmedel via
kultursamverkansmodellen. Modellen innehåller en del statliga medel och en del
regionala medel.
Kulturrådets huvudprincip om fördelning av medel gäller fortsatt och med hänsyn till
dessa fördelningsprinciper gör förvaltningen bedömningen att Region Gotland för
1

Beloppen inkluderar kulturkonsulenterna.

2

Villkorade medel 2017: De av Kulturrådet villkorade medlen ska fördelas till verksamhet som främjar utveckling, förnyelse
och kompetensutveckling inom scenkonstområdet. Av villkoren framgår att medlen i första hand ska fördelas till de
institutioner som t.o.m. den 31 december 2014 var förtecknade i bilaga A till förordningen (2003:56) om tjänstepension och
tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning (enligt Kulturrådets regleringsbrev). Medlen ska
användas till kvalitetsförstärkande insatser. Vid behov av vägledning hänvisas till Kulturrådets skrivelse från februari 2015.
Slutlig redovisning av genomförda insatser sker i scenkonstinstitutionernas verksamhetsberättelser för 2017.
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Kultur- och fritidsnämnden 2017-02-07
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-01-24

Protokoll

2017 bör ligga på 2016 års nivå plus en uppräkning av stödet till
kultursamverkansmodellen med 2 procent.
Kulturstrategen informerar vidare om Kulturrådets bedömning att Gotland inte tillhör
de län som får ett ökat stöd utöver generell uppräkning.
På sammanträdet uppkommer diskussioner kring skillnaden vid uppräkningen av
stödet till verksamheter inom kultursamverkansmodellen mellan stat och region samt
eventuella effekter vid en uppräkning. Kulturrådet har aviserat att om regionerna
sänker sin andel av stödet så kommer de även sänka deras andel med motsvarande
procent. Det förhållandet gäller även om regionerna tillskjuter medel, gör specifika
satsningar, i den mån Kulturrådet har budget för att möta upp.
På arbetsutskottet efterfrågades möjligheten till förändring av tidsperioden för att
genomföra ett utredningsarbete där effekter av nuvarande organisation för
konsulenterna analyseras. Nämnden vill invänta Myndigheten för kulturanalys
utredning gällande konsulentverksamheten innan ställningstagande tas.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag om fördelning av medel
till de regionala kulturinstitutionerna inom kultursamverkansmodellen.
Arbetsutskottet beslutade att ta emot informationen.
Föredragande i ärendet: Catrine Wikström, regional kulturstrateg.
Jäv:
På grund av jäv deltar inte Jörgen Renström (MP) i handläggningen av detta ärende.

Expedieras:
De regionala kulturinstitutionerna
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Kultur- och fritidsnämnden 2017-02-07
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-01-24

Protokoll

KFN § 5
KFN AU § 6

Remiss. Betänkande av Kulturskoleutredningen - En inkluderande
kulturskola på egen grund
KFN 2016/322




KFF Remissvar. Betänkande av Kulturskoleutredningen En inkluderande kulturskola på egen grund
(SOU 2016:69)
Statens offentliga utredningar (SOU 2016:69). Betänkande av Kulturskoleutredningen, en inkluderande
kulturskola på egen grund

Kultur- och fritidsnämndens beslut


Delegeras till arbetsutskottet att inge yttrande över denna remiss.

Kulturdepartementet har remitterat förslaget En inkluderande kulturskola på egen
grund (SOU 2016:69) bland annat till Region Gotland. Betänkandet innehåller förslag
på nationella mål för kulturskolorna, regional samordning, stimulansmedel, satsningar
på utbildning samt ett nationellt utvecklingscenter.
Bedömning har gjorts att det är lämpligt om samberedning sker mellan kultur- och
fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden, varvid ett gemensamt remissvar
från Region Gotland kommer att lämnas.
Mot bakgrund av remisstidens längd i förhållande till liggande planering av kultur och
fritidsnämndens sammanträden 2017, föreslås att ärendet delegeras till arbetsutskottet
att inge yttrande över remissen.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag - i enlighet med
förvaltningens förslag.
Föredragande i ärendet: Catrine Wikström, regional kulturstrateg.

Expedieras:
För kännedom till barn- och utbildningsnämnden
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Kultur- och fritidsnämnden 2017-02-07
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-01-24

Protokoll

KFN § 6
KFN AU § 7

Måldokument för ungdomsavdelningen
KFN 2016/235




KFF Antagande av måldokument för ungdomsavdelningen, 2016-12-10
KFF Bilaga. Måldokument inklusive värdegrundsdokument. Ungdomsavdelningens mål

Kultur- och fritidsnämndens beslut


Kultur- och fritidsnämnden beslutar anta föreslagen målsättning för
ungdomsavdelningen.

Ungdomsavdelningen arbetar aktivt med frågor om värdegrund och målsättning.
Under det gångna året har avdelningen tagit fram ett måldokument, som grundar sig
på kultur och fritidsverksamhetens värdegrund. Måldokumentet har utarbetats av
ungdomsavdelningens chefer i nära samråd med alla medarbetare. Genom ett
antagande av måldokumentet av nämnden förankras vikten av målen i verksamheten.
Nämnden fick på sammanträdet den 20 september 2016 (KFN § 77) en längre
föredragning. Måldokumentet är, vid en eventuell omorganisation av
ungdomsavdelningen, viktigt för fortsatt arbete och för förståelse för
ungdomsavdelningens speciella roll.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag - i enlighet med
förvaltningens förslag.
Föredragande i ärendet: Förvaltningsdirektör Maria Modig.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Kultur- och fritidsnämnden 2017-02-07
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-01-24

Protokoll

KFN § 7
KFN AU § 8

Revidering. Taxa för kultur- och fritidsförvaltningen
KFN 2017/13



KFF Revidering. Taxor och avgifter för kultur- och fritidsförvaltningen inklusive bilagor, 2017-01-16

Kultur- och fritidsnämndens beslut





Kultur- och fritidsnämnden godkänner föreslagna förändringar av entréavgifter
till bad, enligt bilaga 1, samt att de ska börja gälla från den 27 februari 2017.
Kultur- och fritidsnämnden godkänner föreslagna förändringar i taxor och
avgifter gällande ICA Maxi arena, enligt bilaga 2, att börja gälla från den 1 juli
2017.
Förslaget överlämnas till regionfullmäktige för fastställande.

Nämnden beslutade i sitt besparingsuppdrag för 2017 att höja entréavgifterna på
simhallarna (KFN § 83, 2016-11-22). Entréavgifterna till simhallarna föreslås öka med
10 procent. De föreslagna avgifterna är i paritet med simhallar av liknande storlek på
andra orter i landet. Då revideringen ingår i besparingsuppdrag för 2017 föreslås att de
nya avgifterna börjar gälla snarast.
Behov finns även att revidera matchtaxan för ICA Maxi arena då det har varit problem
att kommunicera kring vad som ingår i avgiften, vid olika bokningar. Bland annat
föreslår förvaltningen att Mediakub, LED-sarg och vip-loger ingår i timpriset (baserat
på 4 timmar). Förvaltningen uppmanas att föra dialog om ändringsförslag med aktuella
föreningar.
Beslutsgång
Arbetsutskottets förslag till beslut var:




Justerare:

Kultur- och fritidsnämnden godkänner föreslagna förändringar av entréavgifter
till bad, enligt bilaga 1, samt att de ska börja gälla med omedelbar verkan.
Kultur- och fritidsnämnden godkänner föreslagna förändringar i taxor och
avgifter gällande ICA Maxi arena, enligt bilaga 2, att börja gälla från den 1 juli
2017.
Förslaget överlämnas till regionfullmäktige för fastställande.
Utdragsbestyrkande:

Kultur- och fritidsnämnden 2017-02-07
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-01-24

Protokoll

Yrkanden
Ordförande Filip Reinhag (S), yrkar på att följa arbetsutskottets förslag till beslut med
den förändringen att första beslutspunkten (entréavgifter bad) ändras till att gälla från
den 27 februari 2017.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att kultur- och fritidsnämnden
bifaller ändringsyrkandet.
Föredragande i ärendet: Avdelningschef fritid, Marie Flemström.

Bilagor:
Bilaga 1, Entréavgift bad
Bilaga 2, Taxor och avgifter, ICA Maxi arena
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Kultur- och fritidsnämnden 2017-02-07
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-01-24

Protokoll

KFN § 8
KFN AU § 9

Regionalt stöd till Gotlands Idrottsförbund 2017
KFN 2016/329





KFF Regionalt stöd till Gotlands Idrottsförbund 2017, 2017-01-10
KFF Överenskommelse 2017 om regionalt uppdrag för stöd till Gotlands Idrottsförbund
KFF Stödet till Gotlands Idrottsförbund (GI) - Rutiner för formalia 2017-2018, 2016-12-05

Kultur- och fritidsnämndens beslut


Kultur- och fritidsnämnden beslutar att utbetala 1 305 000 kr till Gotlands
Idrottsförbund enligt överenskommelse.

Gotlands Idrottsförbund (GI) har inkommit med en ansökan om verksamhetsstöd för
det regionala uppdraget kring idrottsverksamhet. Under många år har GI fått stöd från
förvaltningen baserat på antal medlemmar i föreningarna som omfattas av
distriktsförbunden.
GI har ett regionalt uppdrag gentemot idrottsrörelsen och medlen är ett regionalt stöd.
På nämnden den 2 juni 2015 (KFN § 43) beslutades att godkänna ett nytt
förfaringssätt kring beslut om stöd till GI, där beloppet är budgeterat.
Enligt överenskommelsen för 2017 ska utbetalning ske under förutsättning att det
regionala uppdraget uppfylls och att verksamhetsplanen genomförs. För beslutet gäller
de förutsättningar som finns beskrivna i överenskommelsen.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag - i enlighet med
förvaltningens förslag.
Föredragande i ärendet: Avdelningschef fritid, Marie Flemström.

Expedieras:
Gotlands Idrottsförbund
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Kultur- och fritidsnämnden 2017-02-07
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-01-24

Protokoll

KFN § 9
KFN AU § 10

Stöd till SISU-idrottsutbildarna Gotland 2017
KFN 2016/343



KFF Stöd till SISU-idrottsutbildarna Gotland 2017, 2017-01-10

Kultur- och fritidsnämndens beslut


SISU Idrottsutbildarna Gotland beviljas en summa om 640 000 kr för
2017, med följande villkor:
o Årsredovisning med verksamhetsplan och en kommunrapport på
utförda aktiviteter lämnas senast 31 mars 2018.
o Arrangörer inom SISU Idrottsutbildarna ska marknadsföra stödet från
Region Gotland på till exempel utskick, hemsida och trycksaker.

Folkbildningsstödet till SISU-idrottsutbildarna Gotland har sedan 2009 baserats på
priser per lärgrupp, kurs, föreläsning, utvecklingsarbete och kulturprogram. Då SISU:s
verksamhet har ökat, så har även det utlovade stödet ökat och förvaltningens budget
för stöd till SISU har överskridits.
Kultur- och fritidsnämnden gav därför förvaltningen i uppdrag (KFN § 95, 2013-1210) att i dialog med SISU utreda och föreslå ett nytt budgeterat bidragssystem.
Nämnden beslutade därefter (KFN § 89, 2015-12-08) om en fast summa till SISU samt
att alla övriga avtal mellan parterna ska upphöra att gälla.
Förvaltningen har avsatt ett belopp riktat till SISU i sin årliga budget som efter att
kriterierna uppfylls kommer att betalas ut.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag - i enlighet med
förvaltningens förslag.
Föredragande i ärendet: Avdelningschef fritid, Marie Flemström.

Expedieras:
SISU-idrottsutbildarna Gotland
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Kultur- och fritidsnämnden 2017-02-07
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-01-24

Protokoll

KFN § 10
KFN AU § 11

Ansökan förening med funktionsnedsättning, Funkisam 2017
KFN 2016/301




KFF Ansökan om stöd 2017 Funkisam, 2016-12-07
Funkisam. Ansökan förening med Funktionsnedsättning, inkommen 2016-10-31

Kultur- och fritidsnämndens beslut


Funkisam beviljas stöd med 90 000 kr. Stödet utbetalas först när kompletta
årsmöteshandlingar inkommit till kultur- och fritidsförvaltningen. Stödet
belastar verksamhet 366 objekt 31405.

Föreningen Funkisam har inkommit med en ansökan om stöd för förening med
funktionsnedsättning på 93 000 kr. Funkisam har sedan 2015 en väl fungerande
styrelse och det märks i verksamheten. Flera föreningar ansluter sig och trycket ökar på
rådgivning från civilsamhälle och näringsliv.
Föreningen fungerar som en nätverksorganisation för alla föreningar för personer med
funktionsnedsättningar och har därav kontaktpersoner som kan vara rådgivande i olika
situationer. Regionen och samhället har ett stort behov av att ha en part att kontakta i
tillgänglighetsfrågor och till målgruppen personer med funktionsnedsättningar.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag - i enlighet med
förvaltningens förslag.
Föredragande i ärendet: Avdelningschef fritid, Marie Flemström.

Expedieras:
Funkisam
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Kultur- och fritidsnämnden 2017-02-07
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-01-24

Protokoll

KFN § 11

Rapporter från förvaltningen
Kultur- och fritidsnämndens beslut


Rapporterna godkänns.

a) Utvärdering av projektet Filmkluster Fårösund
Förvaltningsdirektören informerar nämnden om projektet Filmkluster
Fårösund - historik till nuläge. Projektet pågår till sommaren 2017 och det
finns frågetecken kring vad som kommer ske därefter. Hyreskontrakt på
Kustateljén löper ut 2019. Fördelning hyra och verksamhetsmedel redovisas.
ALMI har sammanställt en utvärdering där slutsatsen bland annat var att
projektet varit lyckat och i stort sett alla mål som satts upp infriats.
b) Projekt. Biblioteksverksamhet för nyanlända och asylsökande
Utgår.
c) Projekt. Digitala Boken kommer
Utgår.
d) Medieanalys för 2016
Förvaltningens kommunikatör redogör för den mediala exponeringen gällande
nämndens verksamhet under 2016. En analys presenteras gällande negativ och
positiv publicitet och viktigare händelser som har påverkat utfallet. CrimeTime
Gotland har resulterat i ett stort annonsvärde för medierna.
e) Nulägesbeskrivning, kultur och fritid
Remissförfarandet gällande utredningen om en framtida kultur och
fritidsorganisation informeras. Nämnden kommer att få besvara remissen vid
kommande nämnd i mars.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Kultur- och fritidsnämnden 2017-02-07
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-01-24

Protokoll

KFN § 12

Anmälningsärenden. Beslut fattade med delegation
KFN 2017/34



KFF Återrapportering av beslut fattade med delegation till kultur- och fritidsnämnden, 2017-01-23

Återrapportering delegationsbeslut
Följande sammanställning samt underlag för återrapporterade beslut fanns att tillgå
under sammanträdet. Kultur- och fritidsförvaltningen återrapporterar följande
delegerade beslut:
Delegationsärenden:
Beslut om stöd till kultur/fritidsarrangemang motsvarande högst 50 000 kr
Sökande
/Ärendenummer
Kulturavdelningen
SIVKONST
Ekonomisk Förening
KFN 2013/70
Fritidsavdelningen
Burs
Rödakorsetkrets
KFN 2016/333

Arrangemang
/ aktivitet

Sökt

Beslut

Beslutsfattare

Datum

Dansverket
”Kontrolltanter”

23 582 kr

8 000 kr

Björn Ahlsén

2017-01-13

Pensionärsdanser under
våren 2017

5 000 kr

Avslås

Marie Flemström

2016-12-16

Beslut om godkännande/avslag till ansökningar om registrering av ideell förening
Sökande/ Ärendenummer

Beslut

Beslutsfattare

Datum

Kulturföreningen Wynja
KFN 2014/380
Lars Gullin Sällskapet
KFN 2016/315
Sudrets teaterförening
KFN 2016/246
Kulturföreningen Balans i Fokus
KFN 2016/183
Föreningen Träibatn
KFN 2014/55
Galleri Gotland
KFN 2016/193

Godkänns

Björn Ahlsén

2016-11-30

Godkänns

Björn Ahlsén

2016-11-30

Godkänns

Björn Ahlsén

2016-11-30

Godkänns

Björn Ahlsén

2016-12-08

Godkänns

Björn Ahlsén

2016-12-12

Avslås då
föreningen
redan finns i
föreningsregist
ret

Björn Ahlsén

2016-12-12

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Kultur- och fritidsnämnden 2017-02-07
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-01-24

Italiens vänner – Gotland
KFN 2016/352
Ateljéföreningen Ankaret
KFN 2017/18
Föreningen Visby Scoutkår
KFN 2017/15

Protokoll

Godkänns

Björn Ahlsén

2017-01-12

Godkänns

Björn Ahlsén

2017-01-12

Godkänns

Marie Flemström

2017-01-20

Beslut om fördelning av stöd ”Pengar i påse”
Sökande
/Ärendenummer

Arrangemang/ Sökt
aktivitet

Beslut

Beslutsfattare

Datum

Orionskolan
KFN 2016/302

Halloweendisco

Bidrag till
disco

Björn Ahlsén

2016-12-13

EF, KFN 2016/290

Workshop på
Puma
ungdomsgård
LAN i Fårösund

-

Avslås, ej fått
kontakt med
sökande
Avslås, på
sökandens
initiativ
Avslås, ej fått
kontakt med
sökande

Björn Ahlsén

2016-12-13

Björn Ahlsén

2016-12-13

Gotland Lanparty
KFN 2016/208

-

Enligt bidragsbestämmelser, besluta om verksamhets- investeringsbidrag, högst 50 000 kr
Ärende
Beslutsfattare
Datum
Utbeltalningslista, löpnummer 680

Marie Flemström

Personaladministrativa ärenden, löpnummer 43-70
Beslutsunderlag finns att tillgå på förvaltningens kansli.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

2016-12-20

Kultur- och fritidsnämnden 2017-02-07
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-01-24

Protokoll

KFN § 13

Anmälningsärenden. Rapporter från kulturavdelningen
Kultur- och fritidsnämndens beslut


Rapporterna godkänns.

Följande rapporter från kulturavdelningen anmäls för nämnden. Handlingarna fanns
att tillgå under sammanträdet samt som bilagor i kallelsen.
a) Kulturprogram för barn och unga 2016 (KFN 2017/42)
b) Rapport från arbetsgruppen konstfrågor 2016 (KFN 2016/59)
c) Westfalenstipendiat 2016, reseberättelse (KFN 2017/24)

KFN § 14

Information om vissa inkomna handlingar
Kultur- och fritidsnämndens beslut


Läggs till handlingarna.

Information om vissa inkomna eller upprättade handlingar anmäls för kultur- och
fritidsnämnden. Samtliga handlingar fanns att tillgå under sammanträdet. Handlingar
fanns även som bilagor i kallelsen till nämndsammanträdet.
a)
b)
c)
d)
e)

Justerare:

RF § 209. Motion. Ny simhall Rf § 88,
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statens kulturråd
Kulturrådet. Fördelning till regional kulturverksamhet 2017
Dialog med Region Gotland angående ekonomiskt stöd
Förslag till detaljplan för Gammelgarn Gartarve 4:1

Utdragsbestyrkande:

Kultur- och fritidsnämnden 2017-02-07
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-01-24

Protokoll

KFN § 15

Arenahallen, restaurangverksamhet
KFN 2017/38



KFF Restaurang arenahallen, 2017-02-06 (Handling på bordet)

Kultur- och fritidsnämndens beslut






Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att förhandla med
leasingföretagen om köp av inventarier i ICA Maxi arena i syfte att möjliggöra
framtida restaurangdrift.
Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att se över olika
möjligheter gällande drift av restaurang i ICA Maxi arena. Detta ska ske i dialog
med idrottsföreningarna och eventuellt andra intressenter.
Kultur- och fritidsnämnden delegerar till arbetsutskottet att fatta beslut.

Under byggnationen av den nya sporthallen på Visborg, senare ICA Maxi arena, förde
förvaltningen en dialog med en referensgrupp innehållande intressenter från
föreningsliv/idrott. Val av inriktning på restaurang förhandlades bland annat (beslut
KFN § 78, 2014-11-04).
På grund av att bolaget som har bedrivit restaurangverksamhet i Ica Maxi arena har
gått i konkurs riskeras en nedmontering av inventarier tillhörande restaurangen.
Idrotten har samstämmigt önskat fortsatt restaurangverksamhet i någon form och
påtalat att det är viktigt för en levande sporthall och dess verksamheters fortsatta
utveckling.
För att kunna behålla en fungerande restaurang och gå idrottens önskemål om fortsatt
satsning till mötes samt undvika omfattande kapitalförstöring är det förvaltningens
bedömning att det krävs ett förvärv av hela eller delar av dessa inventarier.
På sammanträdet redogörs för olika scenarier och lokallösningar gällande fortsatt
restaurangdrift som nämnden tar ställning till. Diskussioner förs kring
finansieringsfrågan och fortsatt hantering av ärendet.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ajournera sammanträdet 15 min.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Kultur- och fritidsnämnden 2017-02-07
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-01-24

Protokoll

Efter ajournering och gemensamt samtal beslutar kultur- och fritidsnämnden enhälligt
enligt följande:
 Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att förhandla med
leasingföretagen om köp av inventarier i ICA Maxi arena i syfte att möjliggöra
framtida restaurangdrift.
 Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att se över olika
möjligheter gällande drift av restaurang i ICA Maxi arena. Detta ska ske i dialog
med idrottsföreningarna och eventuellt andra intressenter.
 Kultur- och fritidsnämnden delegerar till arbetsutskottet att fatta beslut.
Föredragande i ärendet: Förvaltningsdirektör Maria Modig med flera från kultur- och
fritidsförvaltningen och teknikförvaltningen.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Kultur- och fritidsnämnden 2017-02-07
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-01-24

Protokoll

KFN § 16

Sammanträdesordning 2017
KFN 2016/287



Muntlig information

Kultur- och fritidsnämndens beslut


Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 18 april och arbetsutskottet
den 4 april utgår.

Ordföranden redogör kort för att nämnden på grund av en organisatorisk fråga
behöver ställa in sammanträdena i april.
Yrkanden
Ordförande Filip Reinhag (S), yrkar på att kultur- och fritidsnämnden sammanträde
den 18 april och arbetsutskottet den 4 april utgår.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att kultur- och fritidsnämnden
bifaller yrkandet.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Entréavgifter Bad – förslag nya
priser
Entréavgifter bad – gäller på alla Region Gotlands simhallar
Entré, vuxna

50 kr

Entré, ungdom under 18 år, studerande, pensionärer, arbetssökande

30 kr

Rabattkort, vuxna - 12 bad

500 kr

Rabattkort, ungdom under 18 år studerande, pensionärer - 12 bad

300 kr

Årskort, vuxna
½-årskort, vuxna
Årskort, ungdom under 18 år, studerande samt pensionärer
½-årskort för ovanstående

Enheten Bad

Pris

1 200 kr
800 kr
550 kr
400 kr

Årskort, familj

1 850 kr

½-årskort familj

1 100 kr

Förslag
55 kr
35 kr
550 kr
350 kr
1300 kr
900 kr
600 kr
450 kr
2000 kr
1200kr

Entréavgifter Bad
•

Öppettider för allmänheten
Solbergabadet 27,5 timmar i veckan, Hemsebadet 35,5 timmar i
veckan

•

Öppettider för skolan (skolsim)
Solbergabadet 27,5 timmar i veckan, Hemsebadet 11 timmar i veckan

•

Öppettider för föreningslivet
Solbergabadet ca 41,5 timmar i veckan, Hemsebadet ca 12 timmar i
veckan

Enheten Bad

Entréavgifter Bad

Enheten Bad

Öppettider

Solbergabadet

Hemsebadet

Måndag

06:00-08:00

Skolbad och
Föreningsbad

Tisdag

06:00-08:00
14:00-16:30
18:00-19:30

14:00-20:30

Onsdag

06:00-08:00

07:00-09:00
15:00-19:30

Torsdag

06:00-08:00
14:00-16:30
18:00-19:30

Skolbad och
Föreningsbad

Fredag

06:00-08:00
14:00-19:30

07:00-09:00
12:00-19:30

Lördag

14:00-18:00

09:00-15:30

Söndag

Föreningsbad

09:00-15:30

marie.flemstrom@gotland.se

Taxor och avgifter – Ica Maxi arena
•Hyra av sportgolv för träning oförändrat.
•Avgift för tvättstuga tas bort för de föreningar som hyr förråd och omklädningsrum.
•Avgift för loger minskar för föreningar.
•Hyra av sportgolv för match; avgift för mediakub, LED-sarg och loger bakas in i timpriset.
Timpris för match beräknat på 4 tim. Tidigare var mediakub, LED-sarg och loger valbara.
•Sportgolv, mediakub, LED-sarg och loger kan som tidigare hyras för andra arrangemang än
match. Kan hyras separat per tillfälle.

Taxor och avgifter – matchpris
Nya förslaget = 1950 kr/tim

Tidigare = 2700 kr/tim

•4 timx1200 kr 4 800 kr
•Mediakub
1 000 kr
•LED-sarg
1 000 kr
•Loger 4 st
1 000 kr
/4 tim
= 1950 kr/tim

•4 timx1200 kr 4 800 kr
•Mediakub
1 000 kr
•LED-sarg
1 000 kr
•Loger 4 st
4 000 kr
/4 tim
= 2700 kr/tim

marie.flemstrom@gotland.se

