Kultur- och fritidsnämnden
PROTOKOLL 2017-09-19

KFN § 44 Delårsrapport 2
KFN § 45 Internkontroll
KFN § 46 Läktare Medeltidsveckan
KFN § 47 Statusrapport sim- och ishallar
KFN § 48 Medfinansiering Gotlands museum till projekt "Bakom Grönskan Konstorientering längs kärleksstigen"
KFN § 49 Uppdragsavtal Perhocon AB, ”Strategic Review” rörande filantropiska donatorer till
kulturprojekt på Gotland
KFN § 50 Rapporter från förvaltningen
KFN § 51 Anmälningsärenden. Beslut fattade med delegation
KFN § 52 Övrigt ärende; EKB 18. Statlig ersättning – möjligheter för ensamkommande att
stanna i kommunen

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
Kultur- och fritidsnämnden

Plats och tid

2017-09-19

Konferensrum Dagö, Rådhuset, Visborgsallén 19, Visby
Tisdag den 19 september 2017 klockan 09:00 – 10:40
Beslutande
Filip Reinhag (S), ordförande
Lisa Berg (S)
Kjell-Åke Wahlström (S)
Ylva Hammar (MP), vice ordförande
Kristin Ekström (MP), tjänstgörande
ersättare
Jan Svensson (V)
Anders Larsson (C)
Rolf Nirs Wahlgren (C), tjänstgörande
ersättare
Anita Keinonen (M)
Övriga närvarande
Åsa Ingmansson, t.f. förvaltningsdirektör
Björn Ahlsén, avdelningschef kultur och
ungdom §§ 47-50
Pär Gustavsson, avdelningschef fritid §§ 4750
Karolina Samuelsson, förvaltningschef RSF
§ 50

Närvarande ersättare
Carina Schüberg (V)

Ann-Marie Karlsson, förvaltningsekonom
Jonas Beltrame Linné, kommunikatör
Johanna Larson, vik. nämndadmin
Fredrik Johansson, t.f. nämndsekreterare

Utsedd att justera

Lisa Berg

Justeringens plats
och datum

Kultur- och fritidsförvaltningen, Gunnfjaun, Visby
Onsdag den 27 september 2017 klockan 10:30

Underskrifter

Paragrafer §§ 44-52

Sekreterare ..................................................................

Fredrik Johansson

Ordförande ..........................................................................

Filip Reinhag

Justerande ..........................................................................

Lisa Berg

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutande organ:
Sammanträdesdatum:
Datum för anslags
uppsättande:

Kultur- och fritidsnämnden
2017-09-19

Förvaringsplats för protokollet:

Kultur- och fritidsförvaltningen,
Visborgsallén 19, Visby

Underskrift

________________________________________

2017-09-28

Datum för
anslags nedtagande:

2017-10-19

Kultur- och fritidsnämnden 2017-09-19
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-08-29

Protokoll

KFN § 44
KFN AU § 39

Delårsrapport 2
KFN 2017/6



KFF Delårsrapport 2, 2017-09-19 (Handling på sammanträdet)

Kultur- och fritidsnämndens beslut


Delårsrapport 2 för 2017 godkänns.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad
Delårsrapport 2017:2 för perioden januari till och med augusti, utgör Region Gotlands
delårsrapport enligt Lagen om kommunal redovisning.
Förvaltningen redogör på sammanträdet för delårsrapporten, där fokus enligt
anvisningar ligger på ekonomin. Delårsrapport 2 består bland annat av väsentliga
händelser som inträffat under året och ekonomisk uppföljning och prognos perioden
januari till augusti.
Kultur- och fritidsnämnden ekonomiska utfall den sista augusti visade på plus 2,3
miljoner kronor. Vidare prognostiserar nämnden ett positivt årsresultat på 1 miljon
kronor.
Den kommande omorganisationen för kultur- och fritidsverksamheten har genomsyrat
arbetet inom förvaltningen och har förmodligen påverkat resultat och långsiktigt
utvecklingsarbete.
Arbetsutskottet beslutade att överlämna ärendet till kultur- och fritidsnämnden utan eget
yttrande.
Yrkande
Ordförande Filip Reinhag (S), yrkar på att kultur- och fritidsnämnden godkänner
delårsrapport 2 för år 2017.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Kultur- och fritidsnämnden 2017-09-19
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-08-29

Protokoll

Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att kultur- och fritidsnämnden
bifaller yrkandet.
Föredragande i ärendet: Tf. förvaltningschef Åsa Ingmansson och förvaltningsekonom
Ann-Marie Karlsson.

Expedieras:

Regionstyrelsen / Regionstyrelseförvaltningen
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Kultur- och fritidsnämnden 2017-09-19
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-08-29

Protokoll

KFN § 45
KFN AU § 40

Internkontroll
KFN 2014/243



KFF Internkontroll, 2017-08-21

Kultur- och fritidsnämndens beslut


Kultur- och fritidsnämnden godkänner de föreslagna områdena för en
fördjupad internkontroll samt att resultaten rapporteras till nämnden i
samband med årsredovisningen 2017.

Kultur- och fritidsnämnden antog den 3 november 2015 (§71) internkontrollplanen. I
planen framgår det att 3 till 4 fokusområden ska utses där kontroller ska genomföras
varje år. Resultatet ska dokumenteras och återrapporteras till nämnden.
Förvaltningens bedömning är att utse tre områden:
Ungdom: Beredskapsplanering personal.
Bibliotek: Regelbundet uppdatera planer och rutiner kring Hot och Våld.
Ekonomi: Utbetalningar i Booking, som är unikt för kultur- och fritid.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag - i enlighet med
förvaltningens förslag.
Föredragande i ärendet: Förvaltningsekonom Ann-Marie Karlsson.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Kultur- och fritidsnämnden 2017-09-19
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-08-29

Protokoll

KFN § 46
KFN AU § 41

Läktare Medeltidsveckan
KFN 2017/335



KFF Överlåtelse av HAKI-ställning, Läktare Medeltidsveckan, 2017-09-05

Kultur- och fritidsnämndens beslut


Kultur- och fritidsnämnden beslutar att överlåta HAKI-ställningen till
Medeltidsveckan för 40 000 kr mot ett samarbetsavtal där nyttjanderätt för
Region Gotland ingår.

Kultur- och fritidsförvaltningen köpte 1998 in en så kallad HAKI-ställning att bygga
läktare av inför olika evenemang på Gotland. Idag är Medeltidsveckan delägare i den
befintliga läktaren då de äger tre sektioner, men förvaltning av alla sektioner och
underhåll har skötts av kultur- och fritidsförvaltningen.
Om Medeltidsveckan själva får ansvara för läktaren så kan Medeltidsveckan styra över
användandet, hitta nya samarbetspartners samt skapa intäktsmöjligheter. Ifall kulturoch fritidsförvaltningen släpper ansvaret så frigörs även tid för förvaltningens
vaktmästare under den intensiva sommarperioden.
HAKI-ställningen har idag ett restvärde på 40 000 kr och köptes in för 1 058 412 kr.
Förvaltningen föreslår att Medeltidsveckan får köpa HAKI-ställningen för restvärdet
samt att Region Gotlands nyttjanderätt ska redovisas i stödet till Medeltidsveckan.
Arbetsutskottet beslutade att uppdra åt förvaltningen att förtydliga beslutsunderlaget där
det framgår att försäljningen kan ske efter att ett samarbetsavtal på samnyttjande av
HAKI-ställningen har gjorts.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att överlåta HAKI-ställningen till
Medeltidsveckan för 40 000 kr mot ett samarbetsavtal där nyttjanderätt för
Region Gotland ingår.
Föredragande i ärendet: Tf. förvaltningschef Åsa Ingmansson.
Expedieras: Medeltidsveckan.
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Kultur- och fritidsnämnden 2017-09-19
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-08-29

Protokoll

KFN § 47
KFN AU § 43

Statusrapport sim- och ishallar
KFN 2017/5




KFF Tjänsteskrivelse - Statusrapport sim- och ishallar, 2017-09-06
KFF Fritidsavdelningen - Statusrapport sim- och ishallar, 2017-09-04

Kultur- och fritidsnämndens beslut



Statusrapport för sim- och ishallar godkänns.
Förvaltningen uppdras att göra kompletteringar i rapporten med statistik
rörande nyttjande och besökande.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad
Budgetberedningen har gett regionstyrelsen, tekniska nämnden och kultur- och
fritidsnämnden i uppdrag (RF § 87, 2017-06-19) att lämna statusrapport på sim- och
ishallarnas skick. Kultur- och fritidsnämnden kan bland annat bidra med information
om verksamhetsbelastning/anpassning och nyttjandegrad.
Arbetsutskottet beslutade att överlämna ärendet till kultur- och fritidsnämnden utan eget
yttrande.
Yrkande
Ordförande Filip Reinhag (S), yrkar på att kultur- och fritidsnämnden godkänner
statusrapporten för sim- och ishallar och att förvaltningen uppdras att göra vissa
kompletteringar gällande statistik rörande nyttjande och besökande.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att kultur- och fritidsnämnden
bifaller yrkandet.
Föredragande i ärendet: Avdelningschef fritid, Pär Gustavsson.

Expedieras:

Regionstyrelsen / Regionstyrelseförvaltningen
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Kultur- och fritidsnämnden 2017-09-19
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-08-29

Protokoll

KFN § 48

Medfinansiering Gotlands museum till projektet ”Bakom
Grönskan – Konstorientering längs kärleksstigen”
KFN 2017/365




KFF Gotlands museum – ansökan om medfinansiering till projektet ”Bakom grönskan –
Konstorientering längs kärleksstigen”, 2017-09-05
KFF Bakom Grönskan - Konstorientering längs Kärleksstigen

Kultur- och fritidsnämndens beslut




Gotlands museum beviljas medfinansiering till ansökan om Kulturrådets
utvecklingsbidrag för projektet ”Bakom grönskan” med 100 000 kr enligt
följande fördelning:
o 80 000 kr ur medel för Kultursamverkansmodellen
o 10 000 kr som kulturarrangemangsstöd
o 10 000 kr som fritidsarrangemangsstöd
Beslutet gäller endast under förutsättning att ansökan beviljas sökta medel från
Kulturrådet.

Konstmuseet vid Gotlands museum har ansökt om så kallat
utvecklingsbidrag till projektet ”Bakom Grönskan – Konstorientering längs
kärleksstigen” med 618 000 kr hos Kulturrådet. Förvaltningens förslag är att bevilja
medfinansiering till projektet. Detta är möjlig då projektmedel till ”Kreativa platser
Gråbo” (KFN 2016-11-22, KFN § 85) blev avslaget av Kulturrådet.
Bedömningen är att ”Bakom Grönskan” är ett strategiskt viktigt projekt, att det bidrar
till det regionala utvecklingsarbetet och utvecklar samtidskonsten på Gotland.
Projektet ligger helt i linje med Kulturplanens fokusområde Kulturell delaktighet, där
målbilden beskrivs som att alla barn och unga på Gotland ska ha möjlighet att ta del av
kulturupplevelser.
Efter diskussioner på sammanträdet så kommer förvaltningen att framföra ett
önskemål till utbildnings- och arbetslivsförvaltningen om samarbete gällande projektet.
Yrkande
Ordförande Filip Reinhag (S), yrkar på att kultur- och fritidsnämnden beslutar i
enlighet med förvaltningens förslag att bevilja Gotlands Museum medfinansiering till
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Kultur- och fritidsnämnden 2017-09-19
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-08-29

Protokoll

ansökan om Kulturrådets utvecklingsbidrag för projektet ”Bakom grönskan” med 100
000 kr. Detta under förutsättning att ansökan beviljas sökta medel från Kulturrådet.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att kultur- och fritidsnämnden
bifaller yrkandet.
Föredragande i ärendet: Avdelningschef kultur och ungdom, Björn Ahlsén

Expedieras:
Gotlands Museum
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Kultur- och fritidsnämnden 2017-09-19
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-08-29

Protokoll

KFN § 49

Uppdragsavtal Perhocon AB, ”Strategic Review” rörande
filantropiska donatorer till kulturprojekt på Gotland
KFN 2017/336



Perohcon Avtal om uppdrag mellan kultur- och fritidsförvaltningen och Perohcon AB för
genomförandet av en ”Strategic Review”, 2017-08-29

Kultur- och fritidsnämndens beslut



Kultur- och fritidsnämnden godkänner avtalet.
Kultur- och fritidsnämnden hade starkt önskat en politisk förankring men
uppdrar åt förvaltningen att kontinuerligt stämma av arbetet med
arbetsutskottets ledamöter.

Förvaltningen har tagit del av en offert angående att stärka finansieringen av vissa
kulturella utvecklingsprojekt från Perohcon AB - som man valt att ingå ett avtal med.
Enligt avtalet uppdras Perohcon AB att genomföra projektet/uppdraget ”Strategic
Review”, för att stärka finansieringen av tre kulturprojekt på Gotland; Roma
Kungsgård inkluderande Romateatern; Arena för Scenkonster samt Stiftelsen
Bergmancenter på Fårö. Dessa kulturprojekt kommer att inom ramen för uppdraget
att analyseras för att utreda möjligheter till långsiktig utveckling och finansiering
genom filantropiska donationer (fundraising). ”Strategic Review” har igångsatts och
analysfaserna beräknas vara klara runt årsskiftet 2018. Kostnaden för detta är 87 000 kr
enligt avtalet.
På sammanträdet uppkommer diskussioner kring förvaltningens rätt att teckna avtalet
eftersom det innebär en inriktningsförändring som nämnden borde ha varit delaktig i.
Bland annat hade nämnden möjligen varit intresserad av att diskutera vilka
utvecklingsprojekt som ska analyseras. Förvaltningen tar till sig av synpunkterna.
Yrkande
Ordförande Filip Reinhag (S), yrkar på att kultur- och fritidsnämnden godkänner
uppdragsavtalet med Perohocon AB men att nämnden hade starkt önskat en politisk
förankring. Förvaltningen uppdras därför att kontinuerligt stämma av arbetet med
arbetsutskottets ledamöter.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Kultur- och fritidsnämnden 2017-09-19
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-08-29

Protokoll

Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att kultur- och fritidsnämnden
bifaller yrkandet.
Föredragande i ärendet: Avdelningschef kultur och ungdom, Björn Ahlsén.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Kultur- och fritidsnämnden 2017-09-19
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-08-29

Protokoll

KFN § 50

Rapporter från förvaltningen
Kultur- och fritidsnämndens beslut


Rapporterna godkänns.

a) Framtida kultur- och fritidsorganisation
Karolina Samuelsson ger en nulägesrapport gällande framtida kultur- och
fritidsorganisation. Det har varit och är ett stort medialt intresse kring
omorganisationen. Ett syfte med omorganisationen är att stärka det strategiska
stödet för kultur- och fritidsfrågor, samtidigt som det ska göras billigare. Några
frågor återstår - bland annat den politiska hanteringen och den totala bilden av
besparingar.
b) Inkomna synpunkter om Romabadet
Åsa Ingmansson informerar att ett stort antal synpunkter har lämnas in till
förvaltningen gällande Romabadet. Synpunkterna berör bland annat
simundervisning till skolbarn och Romabadets försäljning. Även
regionfullmäktige har fått synpunkter på Romabadets hantering i form av
medborgarförslag.
c) Insatser för barn och unga inom socialförvaltningen
Johanna Larson redogör för rapporten kring insatser för barn och unga. I
budgetberedningen uppdrogs åt regionstyrelsen tillsammans med berörda
nämnder i BarnSam att se över behov av och möjligheter för ytterligare insatser
för barn, unga och deras familjer. Regionstyrelseförvaltningens bedömning är
att satsningar i första hand ska göras på de insatser och aktiviteter som redan
finns formulerade och beslutade i den handlingsplan för psykisk hälsa som
upprättades under 2016.
d) Bokbussen
Åsa Ingmansson informerar att skolorna har haft tillgång till bibliotekstjänster
(Bokbussen) under en längre tid, men att det inte finns något avtal om detta.
Överenskommelser behöver därför ses över och nya avtal behöver skrivas.
Viktigt att poängtera att det inte finns något nedskärningsbeslut från nämnden
gällande Bokbussen.
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Kultur- och fritidsnämnden 2017-09-19
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-08-29

Protokoll

KFN § 51

Anmälningsärenden. Beslut fattade med delegation
KFN 2017/34



KFF Återrapportering av beslut fattade med delegation till kultur- och fritidsnämnden, 2017-09-06

Återrapportering delegationsbeslut
Följande sammanställning samt underlag för återrapporterade beslut fanns att tillgå
under sammanträdet. Kultur- och fritidsförvaltningen återrapporterar följande
delegerade beslut:
Delegationsärenden
B.3 Beslut om verksamhetsbidrag/investeringsbidrag motsvarande högst 50 000 kr
Sökande
/Ärendenummer
Kulturavdelningen
Gotlands
Spelmansföbund och
Gotländska
Folkdansringen
KFN 2017/148
Visby Internationella
Tonsättarcentrum
KFN 2017/35

Verksamhet/
Investering

Sökt

Beslut

Beslutsfattare

Datum

Uppföra ”Flors’n
dagen” på
Riksspelmansstämman

30 000 kr

15 000 kr

Björn Ahlsén

2017-07-11

Ett femte
studiorum (extra
investeringsstöd)

260 000 kr

Avslås

Björn Ahlsén

2017-07-13

Utbetalningslistor, löpnummer 681- 693 (2017-03-17 - 2017-08-30)

B.4 Beslut om stöd till kultur/fritidsarrangemang motsvarande högst 50 000 kr
Sökande
/Ärendenummer
Kulturavdelningen
Fårö
Hembygdsförening
KFN 2016/69
Ana Imraa Dance &
Culture Center
KFN 2017/161
Kulturföreningen
Balans i fokus
KFN 2017/174
Vamlingbo
Kammarmusikfestival

Justerare:

Arrangemang/
aktivitet

Sökt

Beslut

Beslutsfattare

Datum

Att färdigställa en
utställning om
migration
Dansföreställning

5 000 kr

Avslås

Björn Ahlsén

2017-07-14

5 500 kr

5 500 kr

Björn Ahlsén

2017-07-14

Ljud- och
balanskonst läger

20 000 kr

20 000 kr

Björn Ahlsén

2017-07-14

Årets
Festivaldagar

10 000 kr

10 000 kr

Björn Ahlsén

2017-07-14

Utdragsbestyrkande:

Kultur- och fritidsnämnden 2017-09-19
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-08-29

stödförening
KFN 2017/159
Gotlands distrikt
IOGT-NTO Junis
KFN 2017/155
Popkollo Gotland
KFN 2017/149
Kräklingbo manskör
KFN 2017/126
Clara Paulina Strauch
KFN 2017/130
Kanela Kultur
KFN 2017/163
Föreningen Kalliope
KFN 2017/145
Fårö
Hembygdsförening
KFN 2017/120
Sanda
Hembygdsförening
KFN 2017/152
Gotland Art Week
KFN 2017/170
Fritidsavdelningen
Visby BoIS
KFN 2017/132
Wisby Simsällskap
KFN 2017/167
Visby Valkyries
KFN 2017/133
Visby
Badmintonklubb
KFN 2017/131

Protokoll

Teaterkollo för
barn 8-12 år

10 000 kr

10 000 kr

Björn Ahlsén

2017-07-14

Popkollo

50 000 kr

20 000 kr

Björn Ahlsén

2017-07-14

Workshop med
avslutande
konsert
Teater-workshops
på asylboenden
Utställning i Hellvi

20 000 kr

20 000 kr

Björn Ahlsén

2017-07-14

15 000 kr

Avslås

Björn Ahlsén

2017-07-14

15 000 kr

Avslås

Björn Ahlsén

2017-07-13

Fyra konserter

20 000 kr

Avslås

Björn Ahlsén

2017-07-13

Utställningen
”Fårö – en
tidsresa”
Gullinveckan 20års jubileum

20 000 kr

20 000 kr

Björn Ahlsén

2017-07-13

10 000 kr

10 000 kr

Björn Ahlsén

2017-06-01

Young Art

20 000 kr

20 000 kr

Björn Ahlsén

2017-08-29

Sambafotbollsskola
Scandic Swim

Hyresbef
rielse
10 000 kr

Marie
Flemström
Marie
Flemström

2017-06-20

Rauken 17
Rollerderbyläger
Gotlandsspelen
2017

12 000 kr

Beviljas upp till
7000 kr
Beviljas
hyresbefrielse
upp till 5 700 kr
12 000 kr

Marie
Flemström
Marie
Flemström

2017-05-03

Hyresbef
rielse

Beviljas
hyresbefrielse
upp till 5 000 kr

2017-06-20

2017-05-03

B.5 Beslut om godkännande/avslag till ansökningar om registrering av ideell förening
Sökande/ Ärendenummer

Beslut

Beslutsfattare

Datum

Dörröppnarna Klintehamn
KFN 2017/317
Föreningen Ghost Squad
KFN 2017/183
Feministiskt Initiativ Gotland
KFN 2017/356

Godkänns

2017-06-01

Godkänns

Marie
Flemström
Åsa Ingmansson

Godkänns

Pär gustavsson

2017-09-06

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

2017-08-23

Kultur- och fritidsnämnden 2017-09-19
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-08-29

Protokoll

B.6 Beslut om fördelning av stöd ”Pengar i påse”
Sökande
/Ärendenummer

Arrangemang/
aktivitet

Sökt

Beslut

Beslutsfattare

Datum

Chioma Otonna
KFN 2017/251

Musikklubb
”For us by us”

10 000 kr

Beviljas

Björn Ahlsén

2017-08-10

Genomförande av samverkansgrupp enligt regionens samverkansavtal
Ärende
Beslutsfattare

Datum

Samverkansgrupp, protokoll

2017-03-06

Marie
Flemström
Maria Modig
Åsa Ingmanson

Samverkansgrupp, protokoll
Samverkansgrupp, protokoll

Personaladministrativa ärenden, löpnummer 75-110
Beslutsunderlag finns att tillgå på förvaltningens kansli.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

2017-05-22
2017-08-28

Kultur- och fritidsnämnden 2017-09-19
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-08-29

Protokoll

KFN § 52

EKB 18. Statlig ersättning – möjligheter för ensamkommande att
stanna i kommunen
KFN 2017/34

Kultur- och fritidsnämndens beslut


Kultur- och fritidsnämndens ordförande får delegation att fördela statsbidraget
2017 gällande möjligheten för ensamkommande att få stanna kvar i
kommunen.

Den 1 juli 2017 började ett nytt ersättningssystem att gälla för kommuners mottagande
av ensamkommande barn och unga. Enligt det nya systemet kommer kommunerna i
normalfallet inte att få någon ersättning för asylsökande ensamkommande efter att de
fyllt 18 år. De som har fyllt 18 år förväntas därmed flytta till Migrationsverkets
anläggningsboenden.
Enligt höständringsbudgeten kommer ett tillfälligt statsbidrag att skjutas ut till
kommunerna. Genom tillskottet kan kommunerna låta ensamkommande barn som
hinner fylla 18 år under asylprocessen bo kvar i kommunen.
Bidraget kommer av fördelas av regionstyrelsen, bland annat till kultur- och
fritidsnämnden, och ska kanaliseras ut i civilsamhället på Gotland för att användas i
detta ändamål. Hanteringen kring detta sköts av integrationssamordnaren på
regionstyrelseförvaltningen.
Yrkande
Ordförande Filip Reinhag (S), yrkar på att kultur- och fritidsnämnden delegerar åt
ordföranden att självständigt fatta beslut gällande fördelningen av tillskjutna medel.
Detta behöver skyndsamt hanteras och nämndens beslut kan inte inväntas.
Ordförande kommer att informera nämnden kontinuerligt.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att kultur- och fritidsnämnden
bifaller yrkandet.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

