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KFN § 17
KFN AU § 15

Månadsrapport februari
KFN 2017/6



KFF Muntlig rapport på sammanträdet

Kultur- och fritidsnämndens beslut


Månadsrapport februari godkänns.

Förfarandet gällande månads- och delårsrapporter från nämnderna till regionstyrelsen
har ändrats. Under 2017 efterfrågas endast en månadsrapport med årsprognos förutom
delårsrapporterna. Månadsrapporten avser perioden till sista maj. Delårsrapport 1
avser perioden januari till mars. Delårsrapport 2 avser perioden fram till augusti och är
Region Gotlands rapport enligt lagen om kommunal redovisning. Muntlig rapport kan
ges till nämnden de månader då det inte är regiongemensam uppföljning.
För perioden ingen avvikelse i jämförelse med samma period föregående år.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag att godkänna rapporten.
Föredragande i ärendet: Förvaltningsekonom Ann-Marie Karlsson.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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KFN § 18
KFN AU § 16

RS Remiss. Framtida kultur- och fritidsverksamhet i Region
Gotland
KFN 2017/56






KFF RS Remiss. Framtida kultur- och fritidsverksamhet i Region Gotland, 2017-02-21
KFF Svar på remiss: Framtida kultur- och fritidsverksamhet i Region Gotland, 2017-03-10
RSF Remissunderlag för ”Framtida kultur- och fritidsverksamhet i Region Gotland, 2017-02-02
RSF Utredning. Framtida kultur- och fritidsverksamhet i Region Gotland, 2017-02-02

Kultur- och fritidsnämndens beslut


Kultur- och fritidsnämnden inger förvaltningens skrivelse till regionstyrelsen
med nedanstående förändringar och/eller kompletteringar som eget yttrande
över denna remiss.
o Svar på fråga hur nämnden ser på det redovisade alternativet till
politisk styrning:
Kultur- och fritidsnämnden (KFN) vill lämna nedanstående svar på
remissens fråga. KFN anser dock att bilden som ges här behöver vägas
mot den fördjupade utredning kring de föreslagna alternativen som
görs på regionstyrelseförvaltningen.
I utredningen finns fyra alternativ beskrivna mycket kortfattat.
Utredningen har i princip inte berört frågan om politisk styrning över
den framtida kultur- och fritidsverksamheten. Nämnden ser att det är
av stor vikt att så långt möjligt fortsätta hålla samman den politiska
styrningen på området. En stor andel av de verksamheter som sorterats
under KFN har liknande behov och utmaningar och en splittrad
styrning riskerar få negativa konsekvenser för det gotländska civila
samhället.
Kultur- och fritidsnämnden vill, i det fall KFN/KFF avvecklas, förorda
att de frågor vilka inte landar på en redan befintlig nämnd bör hanteras
inom regionstyrelsen och dess arbetsutskott. Kultur- och
fritidsnämnden bedömer att ett tillskapat utskott enligt kommunallagen
ej kan ges den delegationsrätt vilken skulle krävas för att fördela ansvar
och mandat på ett tydligt sätt. Detta såväl gentemot förvaltning som

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Kultur- och fritidsnämnden 2017-03-21
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-03-07
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mot medborgaren. Detta är i ännu högre grad giltigt även för en
beredning varför KFN avstyrker förslag om såväl utskott som
beredning.
Vid en eventuell nedläggning anser nämnden att det är av yttersta vikt
att de tillkommande kostnaderna hålls på en så låg nivå som det är
möjligt. Att ge ett otydligt mandat till ett utskott eller beredning utan
tillräcklig beslutsrätt skulle innebära en onödig tillkommande kostnad.
Utredningen berör också möjligheten att tillskapa utskott eller
beredning direkt under fullmäktige. Kultur- och fritidsnämnden
bedömer att båda dessa alternativ inte uppfyller behoven av ett effektivt
och handlingskraftigt beslutsorgan och avstyrker dessa.
En förutsättning för att det politiska beslutsfattandet skall hållas
effektivt och på rätt nivå är att delegationsordningen och uppföljningen
av densamma görs mycket tydlig i den nya organisationstillhörigheten.
Tillkommande förvaltningsstruktur behöver i detta fall också höjas för
att upprätthålla effektivitet gentemot tredje part.
Kultur- och fritidsnämnden ser däremot ett behov av att säkerställa en
adekvat kunskaps- och erfarenhetsöverföring mot bakgrund av den
relativt snabba process som föreslås. För att inte tappa fart och riktning
i det pågående arbetet förordar nämnden att ett tillfälligt politiskt organ
under regionstyrelsen tillskapas. Denna skall upphöra per den sista
december 2017 då ansvaret fullt ut övergår till regionstyrelsen och
regionstyrelsens arbetsutskott.
o Svar på fråga hur nämnden bedömer den föreslagna tidsplanen:
Kultur- och fritidsnämnden vill betona vikten av att en skyndsam
avveckling är av stor vikt. Nämnd och förvaltning har under ett års tid
levt med diskussioner om nedläggning vilket påverkat verksamheten
negativt. Personal har bytt arbete vilket medfört svårigheter att hålla i
påbörjade processer. Denna utveckling riskerar att öka i omfattning
vilket kan innebära stora svårigheter att hantera sparkrav och andra
beting på ett bra sätt. Kultur- och fritidsnämnden önskar därför se en
skyndsam omorganisation vid ett eventuellt beslut om avveckling.
Detta för att kunna säkerställa en tillräcklig erfarenhets- och
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Kultur- och fritidsnämnden 2017-03-21
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-03-07

Protokoll

kompetensöverföring. Processen bör påbörjas omedelbart efter att
beslut om nedläggning eventuellt fattas.
o Komplettering under frågan om övriga inspel och synpunkter:
Kultur- och fritidsnämnden anser att utredning gått utanför uppdraget.
Det förslag som utredaren lagt kring besparingar i verksamheten har
påverkat verksamheten negativt och försvårat diskussionen om
utredarens uppdrag, den inre organisationen. En eventuell
omorganisation av nämnds- och förvaltningsstruktur hade varit enklare
förutsatt att utredaren hållit sig till uppdraget att se över nämnden och
förvaltningen. Det förslag till besparingar som också inkluderats i
uppdraget har tagit stort fokus i diskussion och möten vilket varit
mycket olyckligt.
o Ändring i stycket Om Fritidsavdelningen under övriga inspel och
synpunkter:
Textraden kommersiella aktiviteter av föreningsliv stryks.
o Ändring i stycket Om Biblioteken under övriga inspel och
synpunkter:
Textraden Kultur- och fritidsnämndens bedömning är att biblioteksverksamheten
bör hållas samman i en och samma organisation läggs till.
Regionstyrelsen fick på fullmäktige den 20 juni 2016 (RF § 90, 2016-06-20) i uppdrag
att utreda en alternativ och mer effektiv politiker- och förvaltningsorganisation för
kultur- och fritidsverksamheten i Region Gotland. Förslaget enligt efterföljande
utredning är att kultur- och fritidsnämnden liksom kultur- och fritidsförvaltningen
läggs ner och att dess verksamheter överförs till andra nämnder.
Nämnderna har därefter fått förslaget remitterat till sig med förtydligande att
remissförfarandet avser förändringar gällande själva organisationen.
Regionstyrelseförvaltningen kommer utifrån det insamlade remissunderlaget
återkomma till regionstyrelsen med slutsatser samt förslag till ny organisation.
Förvaltningen har sammanfattat en skrivelse utifrån ställda remissfrågor. I skrivelsen
redogörs för avdelningarnas syn på föreslagen omorganisation. En beskrivning görs
även av nuvarande administration samt roller inom förvaltningen, vars arbetsuppgifter
enligt utredningen ska utföras av mottagande förvaltningar.
Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Konsekvenser av indragen administration och av chefstjänster behöver
uppmärksammas, och materialet bör som helhet ses som ett viktigt redskap i det
fortsatta arbetet inför en eventuell omorganisation.
På sammanträdet uppkommer diskussioner kring frågan om politisk styrning över den
framtida kultur- och fritidsverksamheten efter en eventuell nedläggning av kultur- och
fritidsnämnden. Det finns även frågetecken hur kultur- och fritidsspecifika
beslutsärenden, som exempelvis Kulturpris, vidare ska hanteras.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ajournera sammanträdet 15 min.
Kultur- och fritidsnämnden har under ajourneringen gemensamt arbetet fram
kompletteringar till förvaltningens remissvar, som därefter läses upp på sammanträdet.
Yrkande
Ordförande Filip Reinhag (S), yrkar på att kultur- och fritidsnämnden inger
förvaltningens skrivelse med de i kultur- och fritidsnämndens beslut angivna förändringar
och/eller kompletteringar som eget yttrande över denna remiss.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att kultur- och fritidsnämnden
bifaller yrkandet.
Arbetsutskottet beslutade att överlämna ärendet till kultur- och fritidsnämnden efter att
förvaltningen gjort redaktionella ändringar av remissyttrandet.
Ett allmänt yrkande författat av Anders Larsson (C), Ulf Klasson (L) och Roger Wärn
(M) inlämnas och bilägges detta protokoll.
Föredragande i ärendet: Förvaltningsdirektör Maria Modig.

Expedieras:
Regionstyrelsen / Regionstyrelseförvaltningen
Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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KFN § 19
KFN AU § 17

RS Remiss. Strategi för ett långsiktigt hållbart serviceutbud på
Gotland
KFN 2017/20






KFF RS Remiss. Strategi för ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland, 2017-03-08
KFF Svar på remiss ”Strategi för ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland”, 2017-03-10
LK Remissunderlag för ”Strategi för ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland”, 2016-12-09
LK Rapport. Remissunderlag för ”Strategi för ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland”, 2016-1214

Kultur- och fritidsnämndens beslut


Kultur- och fritidsnämnden beslutar att överlämna förvaltningens skrivelse
som sitt eget yttrande till regionstyrelsen.

Regionstyrelsen fattade den 22 september beslut om ett projektdirektiv för projektet
”Strategi för ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland”. Strategin skall utgå ifrån
en balans mellan tillgänglighet i tid, kvalitet och kostnad, vilket kan ske genom en
effektivisering av verksamhetens struktur, en ökad digitalisering samt en utvecklad
kollektivtrafik. Strategin remitterades till nämnderna i början av år 2017 för synpunkter
på underlaget.
Förvaltningen har sammanställt synpunkter från verksamhetens avdelningar på
strategin utifrån remissfrågorna. Den sammanfattade bedömningen är att
remissunderlaget ger en bra bild av nuvarande läge. Det är dock viktigt att se helheten
då en åtgärd av annan förvaltning, som exempelvis en nedskärning eller utökning, kan
få som konsekvens att även kultur- och fritids verksamhet måste förhålla sig till
åtgärden.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att överlämna förvaltningens skrivelse som sitt eget
yttrande till regionstyrelsen.
Arbetsutskottet beslutade att överlämna ärendet till kultur- och fritidsnämnden efter att
förvaltningen gjort redaktionella ändringar av remissyttrandet.
Föredragande i ärendet: Förvaltningsdirektör Maria Modig.
Expedieras: Regionstyrelsen / Regionstyrelseförvaltningen
Justerare:
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KFN § 20
KFN AU § 18

Strategisk plan och budget 2018-2020
KFN 2017/5



KFF Kultur- och fritidsnämndens strategiska plan och budget 2018-2020, 2017-02-28

Kultur- och fritidsnämndens beslut


Strategisk plan och budget för år 2018-2020 fastställs efter vissa redaktionella
ändringar i underlaget.

Nämnderna ska till regionstyrelsen inkomma med sammanfattande budgetförslag för
perioden 2018-2020. Budgetskrivelsen ska utgöra underlag för budgetberedningen.
Strategisk plan och budget ger besked om kultur- och fritidsnämndens prioriteringar,
vilka mål som ska uppnås, vilka resurser som behövs och hur de ska finansieras under
perioden 2018-2020.
Kultur- och fritidsförvaltningens mål är att ha processer av god kvalitet till en kostnad
i nivå med jämförbara kommuner och landsting. För att lyckas med det måste
förvaltningen ha en tydlig politisk styrning med brukaren i centrum. Svaren från
brukarenkäterna inom verksamheterna visar överlag nöjda brukare men inom flera
områden finns synpunkter på öppettider och tillgänglighet.
Förvaltningen har gjort en sammanställning av verksamheternas behov 2018-2020 som
redovisas på sammanträdet. Då kultur- och fritidsnämnden samt dess förvaltning är
under utredning är det viktigt att frågor om investeringsbehov förs vidare av
mottagande förvaltningar och nämnder. Bland annat nytt badhus, ombyggnad av
omklädningsrum i A7-hallen och nytt bokningssystem. Verksamheternas behov
kommer likväl fortsatt behöva hanteras.
På sammanträdet uppkommer diskussioner om formulering kring investeringsförslaget
om konstgräsplaner och på vilket år investeringen ska placeras.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Yrkanden
Ordförande Filip Reinhag (S), yrkar på att följa arbetsutskottets förslag till beslut efter
följande ändringar i materialet: Kultur- och fritidsnämndens strategiska plan och
budget 2018-2020:
Under kapitel 3 - Investeringsförslag med motiveringar 2018-2022 (sid 9):
I investeringstabellen:
 Posterna Reinvestering konstgräs Rävhagen och Byta fotbollsplaner till konstgräs förs
samman till en post och ändras till Konstgräsplaner.
Summan gällande investering, tkr ändras till 16 000.
Gäller: Plan 2019.
Under kapitel 3 - Investeringsförslag med motiveringar 2018-2022 (sid 10):


Styckena Reinvestering konstgräs Rävhagen och Byta ut fotbollsplaner till konstgräs förs
samman till ett stycke med rubriken Konstgräsplaner.
Textinnehållet anpassas till ett stycke med betoning på att avse konstgräs ur ett
hållbart miljö och hälsoperspektiv.
Summan ändras till 16 000 tkr.

Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att kultur- och fritidsnämnden
bifaller yrkandet.
Arbetsutskottet beslutade att föreslå kultur- och fritidsnämnden att fastställa strategisk
plan och budget för år 2018-2020.
Föredragande i ärendet: Förvaltningsdirektör Maria Modig.

Expedieras:
Regionstyrelsen / Regionstyrelseförvaltningen
Justerare:
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Remiss. Motion. Renovera och öppna badhuset i Roma
KFN 2016/344




KFF Remissvar. Motion. Renovera och öppna badhuset i Roma, 2017-02-15
Motion. Romabadet måste vara en del av baden på Gotland även i fortsättningen

Kultur- och fritidsnämndens beslut


Kultur- och fritidsnämnden föreslår regionfullmäktige att avslå motionen och
att inte tillgodose yrkandena.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad
Kultur- och fritidsnämnden har den 22 december 2016 fått motionen Romabadet måste
vara en del av baden på Gotland även i fortsättningen på remiss. Motionsställaren ifrågasätter
nämndens beslut den 22 mars 2016 att inte renovera och öppna Romabadet igen.
Motionsställaren yrkar på att: Ta del av det inkomna anbudet för renovering och upphandla en
renovering med utgångspunkt från detta samt att Romabadet är en del av baden på Gotland och
öppnas igen.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 22 mars 2016 (KFN § 16) att inte renovera
Romabadet utan se på frågan i ett större perspektiv där hela Gotlands behov tas i
beaktande. Den 22 november 2016 beslutade även kultur- och fritidsnämnden (KFN §
83) att förvaltningens kostnad för Romabadet skulle ingå i nämndens besparing, med
full effekt 2017, då uppdraget är att spara totalt 15 miljoner kronor under 2017–2019.
Med anledning av dessa av nämnden tagna beslut är förslaget att avslå motionen.
Yrkanden
Lars Jakobsson (C), yrkar på att kultur- och fritidsnämnden ska tillstyrka motionen i
sin helhet.
Filip Reinhag (S), yrkar på att kultur- och fritidsnämnden bifaller arbetsutskottets
förslag till beslut.

Justerare:
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Proposition
Ordförande ställer proposition på Lars Jakobssons (C) yrkande och sitt eget yrkande
och finner att kultur- och fritidsnämnden bifaller Filip Reinhags (S) yrkande.
Votering begärs och verkställs. Ordförande meddelar att Filip Reinhags (S) yrkande är
huvudförslag.
Kultur- och fritidsnämnden godkänner följande beslutsgång:
 Nej-röst för Lars Jakobsson (C) yrkande.
 Ja-röst för Filip Reinhags (S) yrkande.
Omröstningsresultat
Lars Jakobsson (C) och Rolf Nirs Wahlgren (M) röstar nej.
Filip Reinhag (S), Lisa Berg (S), Ylva Hammar (MP), Jan Svensson (V), Kjell-Åke
Wahlström (S), Roger Wärn (M) och Anita Keinonen (M) röstar ja.
Resultat: 2 nej-röster och 7 ja-röster.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar bifalla huvudförslaget.
Reservationer
Lars Jakobsson (C) och Rolf Nirs Wahlgren (C) meddelar att Centerpartiet reserverar
sig mot beslutet.

Expedieras:
Regionstyrelsen / Regionstyrelseförvaltningen
Justerare:
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KFN § 22
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Sociala föreningar, verksamhetsstöd 2017
KFN 2017/14



KFF Sociala föreningar, verksamhetsstöd 2017, 2017-02-20

Kultur- och fritidsnämndens beslut


Föreningarna beviljas stöd med nedanstående fördelning. Stödet belastar
verksamhet 366 objekt 31425.

Organisation
AMD
Attention Gotland
BRIS Region Öst
Brottsofferjouren
Cancer Gotland
Gotlands Frivilliga
Samhällsarbetare

Hemlösas förening
Kvinnojouren Amanda
Rfhl Gotland
Rädda Barnen Gotland
Röda Korset Region
Gotland
Samhällets Styvbarn
Gotland
Skuldjouren Gotland

Stöd
2014

Stöd
2015

Stöd
2016

7 000 kr

5000 kr

8 000 kr

15 000 kr

12 000 kr

15 000 kr

45 000 kr

45 000 kr

40 000 kr

40 000 kr

70 000 kr

70 000 kr

12 000 kr

12 000 kr

12 000 kr
15 000 kr

Summa
Budget

89
15
108
70
13
15

500
000
310
000
000
000

kr
kr
kr
kr
kr
kr

Förslag
2017
10 000 kr
15 000 kr
40 000 kr
70 000 kr
12 000 kr
15 000 kr

25
246
550
40
100

000
000
000
000
000

kr
kr
kr
kr
kr

3
85
20
40
75

7 000 kr

5 000 kr

8 000 kr

125 000kr

125 000kr

85 000 kr

40 000 kr

40 000 kr

40 000 kr

70 000 kr

70 000 kr

75 000 kr

-

0 kr

4 000 kr

10 000 kr

5 000 kr

15 000 kr

12 000 kr

12 000 kr

150 000 kr

12 000 kr

45 000 kr

40 000 kr

25 000 kr

20 000 kr

12 000 kr

12 000 kr

3 000 kr

3 000 kr

3 000 kr

50 000 kr
30 000 kr
3 000 kr

25 000 kr
12 000 kr
3 000 kr

1 714 810 kr

442 000 kr
460 000 kr

15 000 kr

(tidigare Insolvens Gotland)

Sällskapet Länkarna Slite
Sällskapet Länkarna Visby
VISIR Gotland

Sökt 2017

481

485 tkr

487 tkr

Tidigare föreningar ej ansökt 2017
Föreningen Balans

7 000 kr

5 000 kr

8 000 kr

- kr

Verksamhetsstödet fördelas till sociala föreningar, som bedriver ideell och för
samhället viktig verksamhet inom socialt stöd. Årets sökta stöd uppgår till nästan tre
gånger mer medel än vad som finns i budget, detta för tredje året i rad.
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

000
000
000
000
000

kr
kr
kr
kr
kr

Kultur- och fritidsnämnden 2017-03-21
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-03-07

Protokoll

Förslaget till fördelning har tagits fram av en beredningsgrupp bestående av
representanter från socialförvaltningen, folkhälsoenheten, hälso- och
sjukvårdsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen. Beredningsgruppen har
utgått ifrån politiska mål och prioriterade områden, verksamhetsbaserade erfarenheter
och den rådande samhällsutvecklingen i sin bedömning av fördelning av stödet.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag om fördelning av
verksamhetsstöd till sociala föreningar.
Arbetsutskottet beslutade enligt förvaltningens förslag med den ändringen att stödet till
kvinnojouren TROTS undantas och därför stryks ur fördelningen. Detta i avvaktande
på resultatet av den avtalsuppföljning som socialförvaltningen gör angående TROTS.
Särskilt yttrande: Roger Wärn (M) anser att beslutsärendet tillhör socialnämnden.
Föredragande i ärendet: Avdelningschef fritid, Marie Flemström.

Expedieras:
De sociala föreningarna
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Kultur- och fritidsnämnden 2017-03-21
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-03-07

Protokoll

KFN § 23
KFN AU § 22

Bidragsbeslut Romateatern
KFN 2017/83, 2017/84





KFF Romateatern – ansökan om bidrag till teaterläger och dockteater, 2017-02-21
Ansökan om stöd för arrangemang, Teaterläger
Ansökan om stöd för arrangemang, Teatervagnen – Romateaterns rullande Dockteater.

Kultur- och fritidsnämndens beslut


Föreningen Teaterensemblen beviljas ett arrangemangsbidrag om 85.000 kr för
genomförande av teaterläger för barn och ungdomar vid Roma kungsgård och
för produktion av ambulerande dockteaterföreställningar sommaren 2017.

Föreningen Teaterensemblen har inkommit med två ansökningar gällande
arrangemanget Teaterläger samt Teatervagnen – Romateaterns rullande Dockteater.
Romateatern organiseras som en ideell förening, Teaterensemblen, och det är denna
förening som står som mottagare av ett eventuellt arrangemangsbidrag. Detta år har
föreningen utökat sin verksamhet med en ambulerande dockteater och har inkommit
med två ansökningar om totalt 85 000 kr för dessa två produktioner.
Förvaltningen ser positivt på båda ansökningarna, som omfattar den prioriterade
målgruppen barn och unga och föreslår att Teaterensemblen beviljas stöd med sökt
belopp samt att föreningen kan fördela stödet såsom man önskar mellan de båda
produktionerna.
På sammanträdet förtydligar förvaltningen att kulturstöd kan utges även till stiftelser
och bolag. Bland annat står det i nämndens eget reglemente för kulturstöd att
arrangemangsstöd kan sökas av såväl organisationer som enskilda personer, företag
eller grupper.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja Teaterensemblen ett arrangemangsbidrag
om 85.000 kr för genomförande av teaterläger för barn och ungdomar vid Roma
kungsgård och för produktion av ambulerande dockteaterföreställningar sommaren
2017.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Kultur- och fritidsnämnden 2017-03-21
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-03-07

Protokoll

Arbetsutskottet beslutade att hänskjuta ärendet till kultur- och fritidsnämnden efter att
förvaltningen gjort kompletteringar till ärendet.
Föredragande i ärendet: Avdelningschef kultur och ungdom, Björn Ahlsén.

Expedieras:
Föreningen Teaterensemblen
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Kultur- och fritidsnämnden 2017-03-21
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-03-07

Protokoll

KFN § 24
KFN AU § 23

Kulturarbetarstipendium 2017
KFN 2017/62



KFF Kulturarbetsstipendier 2017, 2017-03-06

Kultur- och fritidsnämndens beslut


Kulturarbetarstipendier för år 2017 tilldelas:
o Siri Iversen-Ejve, belopp 10.000 kr
o Isabella Boris-Möller, belopp 10.000 kr
o Agnes Lundgren, belopp 20.000 kr.

Förvaltningen föreslår fördelning av de 40 000 kr som i budget finns avsatta för
kulturarbetarstipendium och dessa medel kan fördelas på en eller flera mottagare.
Syftet med stipendierna är att underlätta och stimulera unga personer som står i
begrepp att gå en konstnärlig utbildning eller på annat sätt är på väg att etablera sig
inom det konstnärliga området. I år har nio ansökningar kommit in till förvaltningen.
Förvaltningen har i år valt att föreslå tre sökande som mottagare av
kulturarbetarstipendium 2017. Dessa sökande har som skäl angivit: För att finansiera sista
året på sin konstnärliga utbildning; Etablering och bidra till att bredda kulturlivet på Gotland samt
För att genomföra ett videokonstprojekt där streetart tolkas genom modern dans.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag - i enlighet med
förvaltningens förslag.
Föredragande i ärendet: Kulturutvecklare Madeleine Nilsson.

Expedieras:
Sökande av kulturarbetsstipendium 2017
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Kultur- och fritidsnämnden 2017-03-21
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-03-07

Protokoll

KFN § 25
KFN AU § 24

Westfalenresestipendium 2017
KFN 2017/63



KFF Val av resestipendiat i kulturutbytet med Landverschaft-Westfalen-Lippe, 2017-03-09

Kultur- och fritidsnämndens beslut


Konstnären och animatören Kristina Frank utses till resestipendiat för år 2017.

Förvaltningen har efter annonsering på regionens webb samt efter spridning i lokala
nätverk tagit emot nio ansökningar till årets resestipendium. Utbytet sker enligt
tradition i september 2017.
Förvaltningen har valt att efter samråd med arbetsgruppen av sakkunniga förorda
konstnären och animatören Kristina Frank med motiveringen: Kristina Frank beskriver
en intressant projektidé som hon vill utveckla och visa upp under vistelsen i Tyskland. Genom sitt
nyvunna verktyg för animation, att rumsligt projicera animationer på olika objekt i rummet, vill hon
arbeta med projektion och performance.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag - i enlighet med
förvaltningens förslag.
Föredragande i ärendet: Avdelningschef kultur och ungdom, Björn Ahlsén.

Expedieras:
Sökande av Westfalenresestipendium 2017
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Kultur- och fritidsnämnden 2017-03-21
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-03-07

Protokoll

KFN § 26
KFN AU § 25

Revidering av kultur- och fritidsnämndens delegationsordning
KFN 2015/93





KFF Revidering av kultur- och fritidsnämndens delegationsordning, 2017-02-17
KFF Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning, förslag på reviderad delegationsordning
KFF Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning, nu gällande reviderad 2016-05-03

Kultur- och fritidsnämndens beslut


Godkänna ändringarna i delegationsordningen enligt förvaltningens förslag.

Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning uppdateras fortlöpande och anpassas
för verksamheten. Nämnden har även vid ett flertal tillfällen lyft behovet av löpande
revidering.
Föreliggande förslag har samma struktur som befintlig delegationsordning men har
förtydligats avseende: Information och användning; beslutsfattare och ansvarsområde;
anmärkning och lagrum samt ärendenummerindelning. Förslag finns även på två nya
delegationsärenden: Beslut om fördelning av tryckningsstöd samt Tecknande av hyreskontrakt,
vid sidan av några redaktionella ändringar.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag - i enlighet med
förvaltningens förslag.
Föredragande i ärendet: Nämndsekreterare Fredrik Johansson.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Kultur- och fritidsnämnden 2017-03-21
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-03-07

Protokoll

KFN § 27
KFN AU § 26

Revisionsrapport. Granskning av arbete med
verksamhetsutveckling och effektivisering
KFN 2017/60





KFF Revisionsrapport. Granskning av arbete med verksamhetsutveckling och effektivisering, 2017-02-13
KFF Svar på revisionsrapport. Granskning av arbete med verksamhetsutveckling och effektivisering,
2017-02-07
Regionens revisorer Granskning av arbete med verksamhetsutveckling och effektivisering, 2017-01-31

Kultur- och fritidsnämndens beslut


Förvaltningens svar angående vilka åtgärder som vidtas med anledning av
granskningens resultat godkänns.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland har PwC genomfört
en granskning av nämndernas arbete med verksamhetsutveckling och effektivisering.
Efter genomförd granskning är sammanfattande bedömning att nämnderna inte fullt
ut har arbetat på ett ändamålsenligt sätt avseende direktiv Verksamhetsutveckling och
effektivisering under perioden 2011-2016. Region Gotlands revisorer önskar därför
mot bakgrund av granskningens resultat bli informerade om vilka åtgärder som
kommer att vidtas.
Förvaltningen har sammanställt ett svar angående vilka åtgärder som vidtas med
anledning av granskningens resultat som redovisas på sammanträdet.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag - i enlighet med
förvaltningens förslag.
Föredragande i ärendet: Förvaltningsdirektör Maria Modig.

Expedieras:
Regionens revisorer (PwC)
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Kultur- och fritidsnämnden 2017-03-21
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-03-07

Protokoll

KFN § 28

Rapporter från förvaltningen
Kultur- och fritidsnämndens beslut


Rapporterna godkänns.

a) Lägesrapport Roma kungsgård
Björn Ahlsén informerar om att samarbete sker med Roma kungsgård för att
samordna resurserna på gården. Region Gotland och dess kulturavdelning har
en roll som är coachande för Roma kungsgård, inte som projektledare. Roma
kungsgård utpekats som ett turistmål med hög potential.
b) Lägesrapport Kulturkluster
Björn Ahlsén ger en lägesrapport kring Kulturskolan och den eventuella
utvecklingen till Kulturkluster. Ett utredningsarbete gällande detta sköts av
Region Gotlands näringslivskontor och tekniska förvaltningen.
Frågeställningen är hyressättningen för eventuellt kommande hyresgäst.
c) Projekt. Biblioteksverksamhet för nyanlända och asylsökande
Åsa Ingmansson informerar om projektet där målsättningen är att göra
biblioteken mångspråkiga. Utvärdering kring projektet kommer att göras i
slutet av året.
d) Projekt. Digitala Boken kommer
Svensk biblioteksförening har beviljat KFF 100 000 kr i utvecklingsstöd för
projektet Den digitala boken kommer. Syftet är att genom handledning och
utbildning ge en prioriterad målgrupp en digital plattform för sina
biblioteksärenden.
e) Upphandling av bad- och idrottsverksamhet i Fårösund
Marie Flemström ger en lägesrapport gällande upphandlingsprocessen för badoch idrottsverksamhet i Fårösund. Annonsering om förenklad upphandling
står på tur och upphandlingen är förhoppningsvis klart till
nämndsammanträdet den 13 juni.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Kultur- och fritidsnämnden 2017-03-21
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-03-07

Protokoll

f) Arenahallen, köp av inventarier ICA Maxi Arena
Marie Flemström informerar om nämndens uppdrag åt förvaltningen att
slutföra inköp av inventarier i ICA Maxi Arena i syfte att möjliggöra framtida
restaurangdrift och att allt har fortgått enligt plan. Kök och logemöbler har
köpts från leasingbolaget.
g) Gotlands folkmusik och folkdansorganisationer
Madeleine Nilsson informerar om Folk och världsmusikgalan i Helsingborg
och om arbetet med folkmusik och folkdans som pågår på Gotland.
Förvaltningen är en del i samarbetet med liknande organisationer i övriga
landet.
h) Information från förvaltningsdirektör
Det är en bekymmersam personalsituation för förvaltningen. En konsekvens
av den föreliggande utredningen gällande kultur- och fritid är att flera
medarbetare har slutat, samtidigt som verksamheten ska skötas.
Fritidsavdelningen har omorganiserats som en del av detta. Uppdrag kommer
fortsättningsvis att bli svåra att hantera. Förvaltningsdirektören har fått förlängt
förordnande till och med sista augusti 2017.

KFN § 29

Anmälningsärenden. Region Gotlands konstsamling
Kultur- och fritidsnämndens beslut


Informationen tas emot.

Gotlands Museums verksamhetsberättelse 2016 (Region Gotlands konstsamling)
anmäls för nämnden. Gotlands Museum har genom uppdrag av Region Gotland
ansvar för att vårda, hantera och tillgängliggöra konsten i samlingen genom
intendenten för offentlig konst.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Kultur- och fritidsnämnden 2017-03-21
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-03-07

Protokoll

KFN § 30

Anmälningsärenden. Beslut fattade med delegation
KFN 2017/34



KFF Återrapportering av beslut fattade med delegation till kultur- och fritidsnämnden, 2017-03-06

Återrapportering delegationsbeslut
Följande sammanställning samt underlag för återrapporterade beslut fanns att tillgå
under sammanträdet. Kultur- och fritidsförvaltningen återrapporterar följande
delegerade beslut:
Delegationsärenden:
Beslut om godkännande/avslag till ansökningar om registrering av ideell förening
Sökande/ Ärendenummer

Beslut

Beslutsfattare

Datum

Distriktsföreningen Vi Unga Gotland
KFN 2017/43

Godkänns

Marie Flemström

2017-01-27

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

Arrangemang/ Sökt
aktivitet

Beslut

Beslutsfattare

Datum

AH
KFN 2017/89

Mötesplats
”Gården”

Avslås

Björn Ahlsén

2017-02-27

DBF Gotland
KFN 2017/87

Festival med
blandade
aktiviteter
vecka 29
Interaktivt
kulturevent 1819 mars

Ansökan
beviljas stöd
med högst
10 000 kr
Ansökan
beviljas stöd
med 10 000 kr

Björn Ahlsén

2017-02-27

Björn Ahlsén

2017-02-20

Avslås

Björn Ahlsén

2017-01-30

I B-M
KFN 2017/70

Wisby Event UF
KFN 2017/39

LAN i Säves
matsal under
sportlov

Bidrag till
permanent
mötesplats
-

Medel till
resor,
boende,
ljud och
ljus
-

Genomförande av samverkansgrupp enligt regionens samverkansavtal
Ärende
Beslutsfattare

Datum

Samverkansgrupp, protokoll
Samverkansgrupp, protokoll
Samverkansgrupp, protokoll
Samverkansgrupp, protokoll

2016-05-30
2016-09-05
2016-11-28
2017-01-23

Justerare:

Marie Flemström
Maria Modig
Maria Modig
Marie Flemström
Utdragsbestyrkande:

Kultur- och fritidsnämnden 2017-03-21
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-03-07

Protokoll

Personaladministrativa ärenden, löpnummer 71-74
Beslutsunderlag finns att tillgå på förvaltningens kansli.

KFN § 31

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) Äskande om regionalt tilläggsanslag, GotlandsMusiken
b) Ansökan om extra investeringsstöd, Tonsättarcentrum
c) Kontoanalys, granskning av förtroendekänsliga poster, Revisorerna
d) Översiktsplan för Östergarnslandet, Regionstyrelsen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

