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KFN § 53
KFN AU § 44

Nulägesrapport ekonomi
KFN 2017/6



KFF Muntlig information

Kultur- och fritidsnämndens beslut


Godkänna rapporten.

Nämnden tar del av en ekonomisk statusrapportering gällande verksamhetens
avdelningar. I dagsläget ett sammantaget prognostiserat överskott på c:a 1 miljon
kronor året ut.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna den ekonomiska rapporten.
Arbetsutskottet beslutade att ta emot informationen.
Föredragande i ärendet: Förvaltningsekonom Ann-Marie Karlsson.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Kultur- och fritidsnämnden 2017-11-13
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-10-24

Protokoll

KFN § 54
KFN AU § 45

Kulturpris 2017
KFN 2017/370





KFF Val av kulturpristagare 2017, 2017-10-06
KFF Kulturpristagare från 1962 och framåt
KFF Nominerade till Region Gotlands kulturpris

Kultur- och fritidsnämndens beslut


Region Gotlands kultur- och fritidsnämnd har beslutat tilldela Karin Holmberg
2017 års kulturpris.
Motivering:
”Skådespelaren och teaterregissören Karin "Kickan" Holmberg får priset för
sitt mångåriga och engagerade arbete på och för teaterscenen. Efter att under
många år ha gestaltat en mängd karaktärsroller i Shakespeares menageri har
Kickan under senare år som regissör på ett kreativt sätt genom framförallt
Unga Roma visat hur både 1500-talet och samtida händelser kan dramatiseras
för att möta dagens barn och unga. Och här har hon inte ryggat för att ta i
ämnen som främlingskap, övergrepp, makt, ensamhet och, inte minst,
hurusom man bossar en bitch!”

Paragrafen förklaras omedelbart justerad
Region Gotland har sedan 1962 årligen utdelat ett kulturpris för bestående
kulturgärning åt person, personer eller förening.
Kulturpristagare utses av kultur- och fritidsnämnden i Region Gotland på förslag av
enskilda eller organisationer och priset delas ut i samband med regionfullmäktiges
sammanträde. Kulturpriset består av en prissumma om 25 000 kr samt ett diplom.

Förvaltningen har genom annonsering i lokal media och på regionens webb och
efter spridning i lokala nätverk utlyst 2017 års kulturpris.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Kultur- och fritidsnämnden 2017-11-13
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-10-24

Protokoll

Förvaltningen har detta år tagit emot 38 nomineringar. Dessa har presenterats för den
av nämnden särskilt utsedda kulturpriskommittén. Kulturpriskommitténs förslag
presenteras på nämndsammanträdet.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Region Gotlands kulturpris 2017 tilldelas Karin
Holmberg, i enlighet med kulturpriskommitténs förslag.
Arbetsutskottet har, i likhet med förvaltningen, föreslagit att nämnden utser 2017 års
mottagare av Region Gotlands kulturpris.
Föredragande i ärendet: Avdelningschef kultur och ungdom Björn Ahlsén.

Expedieras:
Regionstyrelseförvaltningen/ Regionfullmäktige för utdelning av pris
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Kultur- och fritidsnämnden 2017-11-13
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-10-24

Protokoll

KFN § 55
KFN AU § 46

Rapport om bidrag studieförbund 2017
KFN 2017/23




KFF Rapport – stöd till studieförbunden 2017, 2017-10-06
KFF Beräkning av bidrag till Studieförbund 2017 (bilaga till rapport)

Kultur- och fritidsnämndens beslut


Godkänna rapporten.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 13 december 2016 (KFN § 100) att införa
nya regler för fördelning av bidrag till studieförbunden. Från och med 2017 har ett nytt
statligt bidragssystem till studieförbunden införts och Region Gotlands nya system
ansluter till detta.
Dessa nya bestämmelser är på riksplanet väl förankrade i studieförbunden i dialog med
Folkbildningsrådet. Inför införandet av samma system i fördelningen av det
primärkommunala stödet har förvaltningen samrått med Gotlands Bildningsförbund
och systemet är därmed väl förankrat också på lokala planet.
Budgeterat belopp att fördela 2017 var 2 770 000 kr som fördelades enligt
fördelningsgrunderna; verksamhetsbidrag studiecirklar 62%, verksamhetsbidrag annan
verksamhet 5%, verksamhetsbidrag kulturprogram 15%, organisation- och
tillgänglighetsbidrag 10 respektive 8%.
Bidragshanteringen för studieförbund kommer efter årsskiftet att administreras av
utbildning- och arbetslivsförvaltningen. En formell överlämning till gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden har gjorts och möten med studieförbund med anledning av
överföringen av verksamheten kommer att fortgå.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag - i enlighet med
förvaltningens förslag, att godkänna rapporten gällande bidragsfördelning till
studieförbund 2017

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Kultur- och fritidsnämnden 2017-11-13
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-10-24

Föredragande i ärendet: Avdelningschef kultur och ungdom Björn Ahlsén och
kulturutvecklare Madeleine Nilsson.
Jäv:
På grund av jäv deltar inte Ulf Klasson (L) i handläggningen av detta ärende.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Kultur- och fritidsnämnden 2017-11-13
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-10-24

Protokoll

KFN § 56
KFN AU § 47

Ungdomsledarpris 2017
KFN 2017/118



KFF Region Gotlands Ungdomsledarpris 2017, 2017-10-05

Kultur- och fritidsnämndens beslut


Ungdomsledarpris 2017 på 10 000 kr tilldelas Fredrik Godman, Visby-Roma
Hockey Ungdom.
Motivering:
”Fredrik Godman har varit en hängiven ideell ungdomstränare i 19 år. Fredrik
var med och bildade Visby-Roma Hockey Ungdom och har varit tränare där
från 2010-2015. Efter att ha varit tränare i huvudklubben startade han ett
hockeylag för flickor/damer, som blev en omedelbar succé. Många
flickor/damer har provat på att spela hockey, vilket har resulterat i att c:a 40
flickor/damer är inskrivna i laget. Fredrik har ett engagemang utöver det
vanliga. Han har outtröttligt skött lagens resor, planering av träningar, is-pass
samt mejlgrupper med information till föräldrar och spelare. Han är en
respekterad och omtyckt ledare av både spelare och andra träningskollegor.
Fredrik är en person som alla alltid kunnat lita på att han löser det mesta”.

Ungdomsledarpriset utdelas till en ideellt arbetande ledare som verkar inom
föreningsdriven ungdomsverksamhet på Gotland. Priset på 10 000 kr är avsett att
stimulera till fortsatt ungdomsverksamhet. Pristagaren utses av kultur- och
fritidsnämnden och priset utdelas av regionfullmäktige. Den politiska
beredningsgruppen har varit enig vid val av mottagare för Region Gotlands
ungdomsledarpris 2017.
Yrkande
Ordförande Filip Reinhag (S), yrkar på att kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt
beredningsgruppens förslag, att Fredrik Godman tilldelas ungdomsledarpriset, efter
vissa redaktionella ändringar av motiveringen till pristagaren.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att kultur- och fritidsnämnden
bifaller yrkandet.
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Kultur- och fritidsnämnden 2017-11-13
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-10-24

Arbetsutskottet föreslog att kultur- och fritidsnämnden utser 2017 års mottagare av
Region Gotlands ungdomsledarpris.
Föredragande i ärendet: Avdelningschef fritid, Pär Gustavsson.

Expedieras:

Regionstyrelseförvaltningen / Regionfullmäktige för utdelning av pris
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Kultur- och fritidsnämnden 2017-11-13
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-10-24

Protokoll

KFN § 57
KFN AU § 48

Projektstöd Visby Skatehall
KFN 2017/125





KFF Projektstöd Visby Skatehall, 2017-10-07
Gotlands Skateboardförening 2017-2020 3-årig budget
Gotland Skateboardförening Ansökan, 2017-03-30

Kultur- och fritidsnämndens beslut


Gotlands Skateboardförening beviljas ett engångsbelopp på 175 000 kronor i
form av ett projektstöd.

Gotlands Skateboardförening (GSF) har inkommit med en ansökan om ekonomiskt
stöd för uppförandet av en skatehall i samarbete med Guteskolan. Skatehallen började
byggas i månadsskiftet juni och juli 2017 med invigning den 2 september.
Hallens yta omfattar 250 kvm och hyrs ut av Guteskolan till en årshyra om 125 000
kr/år inklusive moms. Detta motsvarar en kvadratmeterhyra om 1000 kr per månad
enligt hyresavtal mellan Guteskolan (hyresgäst) och Region Gotland (hyresvärd) som
sedan delas lika mellan Guteskolan och Gotlands Skateboardförening under en
övergångsperiod om 3 år. Därefter beräknas GSF kunna ta en större del av
hyreskontraktet.
Förvaltningens bedömning är att Gotlands Skateboardförening har stora möjligheter
att utveckla verksamheten i en positiv riktning till nytta för gotländska
skateboardåkare.

Yrkande
Ordförande Filip Reinhag (S), yrkar på att kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt
arbetsutskottets förslag - att bevilja Gotlands Skateboardförening ett engångsbelopp på
175 000 kronor som projektstöd.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att kultur- och fritidsnämnden
bifaller yrkandet.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Kultur- och fritidsnämnden 2017-11-13
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-10-24

Protokoll

Arbetsutskottet förslag i enlighet med förvaltningens förslag efter ett tydliggörande att
stödet avser ett engångsbelopp.
Föredragande i ärendet: T.f. avdelningschef fritid Pär Gustavsson.

Expedieras:
Gotlands Skateboardförening
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Kultur- och fritidsnämnden 2017-11-13
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-10-24

Protokoll

KFN § 58
KFN AU § 49

Avyttring av fordon på fritidsavdelningen
KFN 2017/392



KFF Avyttring av fordon på fritidsavdelningen, 2017-09-26

Kultur- och fritidsnämndens beslut


Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avyttra de tre maskinerna enligt
förvaltningens bedömning.

Fritidsavdelningen har tre fordon som är trasiga eller inte längre används som bör
avyttras. Det gäller en lastmaskin (baklastare), en lastbil och en dubbelhytt med flak.
Ett fordon är i så dålig skick att den ska skrotas. Lastmaskinen och lastbilen har
eventuellt ett värde för köpare som kan renovera och förvaltningen säljer via
Kvarndammen för att hitta köpare över hela Sverige.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag - i enlighet med
förvaltningens förslag.
Föredragande i ärendet: T.f. avdelningschef fritid Pär Gustavsson.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Kultur- och fritidsnämnden 2017-11-13
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-10-24

Protokoll

KFN § 59

Rapporter från förvaltningen
Kultur- och fritidsnämndens beslut


Rapporterna godkänns.

a) Arenahallen restaurang
Pär Gustavsson informerar kort angående arbetet med att hitta en restauratör
till Arenahallen.
b) Uppdragsavtal Perohcon AB, ”Strategic Review”
KFN 2017/336

Björn Ahlsén informerar att 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. Peter Rohmée, Perohcon AB,
redogör för uppdraget, innebörden av filantropi/fundracing med
framgångsfaktorer samt ger en nulägesrapport. Ett flertal intervjuer har hållits
med personer intern inom regionen samt med externa aktörer.
Sammanfattningen av dessa intervjuer, där grunduppfattningen är positiv till
möjligheterna att utveckla kulturen, och vissa slutsatser utifrån intervjuerna
presenteras.
c) Rapport konstfrågor 2017
Förvaltningens konsthandläggare, Hanna Wärff-Radhe, har sammanställt en
rapport från arbetsgruppen i konstfrågor tillsammans med intendenten för
regionens offentliga konst vid Gotlands museum. Bland annat rapporteras om
projektet konsten i världsarvsstaden och att ett av regionens större konstverk
”Noaks ark” har fått tillstånd för placering i skyttevärn vid Almedalen.
Gällande Kulturutbytet med LWL- Landschaftsverband-Westfalen-Lippe så
kommer nämnden att få en rapport till kommande nämnd.
d) Ny biblioteksplan
Nuvarande biblioteksplan för Region Gotland gäller året ut och framtagande
av en ny 4-årig plan kommer att påbörjas snarast inför fastställande av
regionfullmäktige. Biblioteksplanen är ett förvaltningsövergripande
policydokument som anger färdriktning för Gotlands samtliga bibliotek.
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Kultur- och fritidsnämnden 2017-11-13
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-10-24

Protokoll

e) Ny projektledare/enhetschef på Almedalsbiblioteket
Johanna Hansson beskriver sitt uppdrag som projektledare och enhetschef på
Almedalsbiblioteket och att det i uppdraget bland annat ingår att stärka
biblioteksverksamheten. Kombinationen av ett bibliotek och ett universitet
skapar samarbetsmöjligheter, men situationen kan även ses som komplex.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Kultur- och fritidsnämnden 2017-11-13
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-10-24

Protokoll

KFN § 60

Anmälningsärenden. Beslut fattade med delegation
KFN 2017/34



KFF Återrapportering av beslut fattade med delegation till kultur- och fritidsnämnden, 2017-10-24

Återrapportering delegationsbeslut
Förvaltningen har uppmanat verksamheten att skicka in kompletta underlag för
återrapporterade delegationsbeslut, efter uppmaning från nämnden på sammanträdet.
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

Verksamhet/
Investering

Sökt

Beslut

Beslutsfattare

Datum

Kulturavdelningen
Finska föreningen
Orion KFN 2017/394

Jubileum Finland
100 år

50 000 kr

25 000 kr

Åsa Ingmansson

2017-10-12

Investeringsbidrag

50 000

50 000

Åsa Ingmansson

2017-08-22

Kortfilm: Region X

-

10 000

Björn Ahlsén

2017-06-12

”A play with 7” –
en tvär-diciplinär
föreställning
Kalbjärga
filmfestival 2017
Fiktivt
personporträtt
Häxan Anna

-

10 000

Björn Ahlsén

2017-03-17

-

10 000

Björn Ahlsén

2017-06-12

-

7 000

Björn Ahlsén

2017-07-07

-

10 000

Björn Ahlsén

2017-07-05

Fritidsavdelningen
Wisby Ridklubb, KFN
2017/314
Film på Gotland
Momento Film, KFN
2017/171
Filmteam: FM, MB,
SS, KFN 2017/172
Matti Bye Musik AB,
KFN 2017/173
Manusförfattare
W.E., KFN 2017/377
Dokumentärfilmare
P.G., KFN 2017/378

Utbetalningslistor, löpnummer 694- 695 (2017-09-01 - 2017-09-28)
Utbetalningslista, löpnummer 694
Utbetalningslista, löpnummer 695
Justerare:

Åsa Ingmansson
Åsa Ingmansson
Utdragsbestyrkande:

2017-09-12
2017-09-29

Kultur- och fritidsnämnden 2017-11-13
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-10-24

Protokoll

B.4 Beslut om stöd till kultur/fritidsarrangemang motsvarande högst 50 000 kr
Sökande
/Ärendenummer

Arrangemang/
aktivitet

Sökt

Beslut

Beslutsfattare

Datum

Legally Blonde

40 000 kr

30 000 kr

Björn Ahlsén

2017-06-15

Apostlahästar på
Gotland

-

10 000 kr

Björn Ahlsén

2017-06-16

Pjäsen
”Himmelslängtan
och Jordiska
begär”
”Jag behöver
krypa ur mitt
skinn ibland”
dansföreställning
”Det är i mötet
det sker”
dansföreställning
Män i Kör

45 000 kr

10 000 kr

Björn Ahlsén

2017-09-02

30 000 kr

15 000 kr

Björn Ahlsén

2017-10-10

50 000 kr

25 000 kr

Björn Ahlsén

2017-10-10

52 700 kr

20 000 kr

Björn Ahlsén

2017-10-10

Gotland Cup

Hyresbef
rielse

Pär Gustavsson

2017-06-22

Svenska
Mästerskapen i
Kendo

Hyresbefrielse för
logilokaler
för
deltagare

Hyresbefrielse
upp till 4 000 kr
Hyresbefrielse
upp till 10 000
kr.

Pär Gustavsson

2017-06-22

Östans Skuggor KFN
2017/362

WisCon 20017

Hyresbef
rielse

Pär Gustavsson

2017-09-21

Visby IF Gute HK KFN
2017/390

Klasshandboll
2017

Hyresbef
rielse

Hyresbefrielse
upp till 17 000
kr
Hyresbefrielse
upp till 6 000 kr

Pär Gustavsson

2017-10-12

Kulturavdelningen
Gotlands
Musikalkompani KFN
2017/129
Application for Art
Project J.G. KFN
2017-86
Projekt Petrus de
Dacia KFN 2017/165

S.S KFN 2017/342

Saperi Film
KFN 2017/185
Gotlands Körförbund
KFN 2017/386
Fritidsavdelningen
DK Bottenskraparna
KFN 2017/227
Kenseikan Visby
Kendoklubb KFN
2017/139

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

Beslut

Beslutsfattare

Datum

Svenska Downföreningen Gotland, KFN 2017/367

Godkännes

Pär Gustavsson

2017-09-13

B.6 Beslut om fördelning av stöd ”Pengar i påse”
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Kultur- och fritidsnämnden 2017-11-13
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-10-24

Sökande
/Ärendenummer

Arrangemang/
aktivitet

Sökt

Protokoll

Beslut

Beslutsfattare

Datum

B.7 Beslut om fördelning till tryckningsstöd
Hamra
bygdegårdsfören.
KFN 2017/154
B.T.B KFN
2017/372

T.N KFN 2017/373

A.L. KFN 2017/384

L.W KFN 2017/368

”Teo- igelkotten
som kom vilse”

10 000 kr

10 000 kr

Cecilia
Herdenstam

2017-10-10

”Gotlands
bygdebiografier –
ett modernt
kulturarv”
”Alla dessa
kommuner och
skolor”
”Bosarve i När – om
en gammal
släktgård och dess
kringhistoria
”Från min sida sett”

15 000 kr

10 000 kr

Cecilia
Herdenstam

2017-10-10

10 000 kr

10 000 kr

Cecilia
Herdenstam

2017-10-10

12 500 kr

7 000 kr

Cecilia
Herdenstam

2017-10-10

50 000 kr

Avslag

Cecilia
Herdenstam

2017-10-10

Genomförande av samverkansgrupp enligt regionens samverkansavtal
Ärende

Beslutsfattare

Datum

Samverkansgrupp, protokoll

Pär Gustavsson

2017-10-23

Personaladministrativa ärenden, löpnummer 111-123
Beslutsunderlag finns att tillgå på förvaltningens kansli.

KFN § 61

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.
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Kultur- och fritidsnämnden 2017-11-13
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-10-24

Protokoll

KFN § 62

Omfördelning av internbudget
KFN 2017/5



Muntlig redovisning

Kultur- och fritidsnämndens beslut


Kultur- och fritidsnämnden beslutar om följande omfördelning av budget:
Skrivbord och scen, biblioteken
Mobil ljud och ljus scen, Fenix Ungdomens hus
Aktivitetsutrustning, Ungdomsgårdarna
IP-skogen
Ombyggnation Visby Ishall
Summa

300 000 kr
150 000 kr
60 000 kr
250 000 kr
125 000 kr
885 000 kr

Ordförande redogör för kultur- och fritidsnämndens tillsatta ekonomigrupps arbete
med att se över fördelningen av budgetmedel. Beslut kring omfördelning kommer att
tas vid två tillfällen. Den interna fördelningen sker på dagens sammanträde och den
externa fördelningen sker på sammanträdet i november (förutom beslut gällande
Projektstöd Visby Skatehall).
På sammanträdet uppkommer diskussioner kring omfördelningen i och med att
nämnden ska upphöra vid årsskiftet. Bedömningen är ändå att detta är långsiktigt
kloka investeringar inom ram.
Yrkande
Ordförande Filip Reinhag (S), yrkar på att kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt
ekonomigruppens förslag om följande fördelningar:
 Skrivbord (bibliotek) och Scen (Almedalsbiblioteket), 300 000 kr
 Mobil ljud och ljus scen (Fenix), 150 000 kr
 Aktivitetsutrustning (ungdomsgårdarna), 60 000 kr
 IP-skogen, 250 000 kr
 Ombyggnation Visby Ishall, 125 000 kr
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att kultur- och fritidsnämnden
bifaller yrkandet.
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Kultur- och fritidsnämnden 2017-11-13
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-10-24

Protokoll

KFN § 63

EKB 18. Statlig ersättning – möjligheter för ensamkommande att
stanna i kommunen
KFN 2017/410



KFF EKB18 – projektstöd för stöd till ensamkommande som fyllt 18 år att bo kvar på Gotland, 201711-08 (Handling på bordet)

Kultur- och fritidsnämndens beslut


Kultur- och fritidsnämnden beviljar Röda Korset Gotland projektmedel om
1,2MKr enligt bifogad projektplan för att stödja unga ensamkommande
asylsökande att kunna vara kvar på Gotland även efter att de har fyllt 18 år.
o Röda Korset ska kvartalsvis lämna rapport om projektets fortskridande
på ett av Region Gotland fastställt sätt.
o Beloppet utbetalas som ett engångsbelopp.

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.
Regeringen har med anledning av detta beslutat om ett extra stöd för kommunernas
arbete med bostadsförsörjning för ensammakommande som nyss fyllt eller står i
begrepp att fylla 18 år. Region Gotland har tilldelats 1,2 Mkr.
Kultur- och fritidsnämnden ska ansvara för handläggningen av stödet, enligt beslut av
regionstyrelsens arbetsutskott (RS AU § 264, 2017-09-26).
Förvaltningen beslutade att utlysa det tillfälliga stödet som projektmedel. En ansökan
har i detta ändamål inkommit, från Röda Korset Gotland. Förvaltningens samlade
bedömning är att Röda Korset Gotland har de resurser, både personellt och i sin
samverkan, att kunna genomföra projektet och uppnå de mål som fastställts i
ansökan.
Yrkande
Ordförande Filip Reinhag (S), yrkar på att kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag efter vissa redaktionella ändringar av beslutsmeningen.
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Kultur- och fritidsnämnden 2017-11-13
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-10-24

Protokoll

Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att kultur- och fritidsnämnden
bifaller yrkandet.
Jäv:
På grund av jäv deltar inte t.f. förvaltningschefen i handläggningen av detta ärende.

Expedieras:
Röda Korset Gotland
Bilaga: Ansökan inklusive projektplan
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Kultur- och fritidsnämnden 2017-11-13
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-10-24

Protokoll

KFN § 64

Övriga frågor
Goodsport
Roger Wärn (M) informerar att stiftelsen Goodsport efterfrågar utökade öppettider för
användning av idrottshallar. Diskussioner på sammanträdet förs gällande ansvaret att
låsa lokaler, kontroll över närvarande mm. En tanke är att det behövs utarbeta ett
system för organisationer och föreningar att kunna befinna sig i lokalerna när
vaktmästarna inte är på plats. Ordföraren tar till sig frågan.
Belysning cykelväg till Arenahallen
Anita Keinonen (M) lyfter frågan om möjligheten till belysning för cyklister hela vägen
till Arenahallen, utefter Langs väg. Ett alternativ är att bättre skylta vägen som går till
Arenahallen bredvid motionsspåret på P18. Ordföranden tar med sig frågan till
tekniska nämnden.
Förstudie simhall
Robin Storm (M) undrar över status gällande förstudien för ny simhall och ger
exempel på ett alternativ som innebär att undersöka möjligheten med både simhall och
ishall. Förstudien har tidigarelagts och kommer att tas fram under nästa år av
regionstyrelseförvaltningen.
Avtackning
Rolf Nirs Wahlgren (C) informerar att detta sammanträde blir det sista han medverkar
på för kultur- och fritidsnämnden. Rolf tackar för alla år tillsammans.
Kortfilm, Kulturplan
Nämnden får se kortfilmen för Region Gotlands kulturplan 2017-2020.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Kultur- och fritidsförvaltningen

Region Gotland
Reception Visborg

2017 -10- 2 7
Sökande
Förening/Organisation

Röda Korset Gotaldn, Ideell förening

Organisationsnr.802463-2997

Norra Hansegatan 14
Uppgiftslämnare

Postadress
621 39 VISBY
Bankgiro/Pluskonto

Göran Wahlqvist
E-post
2oran.wahlqvist(5}rkeo tland.se

821-6095
Telefon
0498 28 83 07

Adress

Ansökan
om projektmedel

Ansökt stöd
Sökt belopp från Kultur- och fritidsnämnden
l 200 000 kr

Projektplan med eventuella bilagor skall enligt missiv bifogas ansökan

X;

Ja de är bilagda.
Nej, vi avser att komplettera snarast.

M etod beskri vn i ng
Kort metodbeskrivning i huvudsak
Uppdraget är att hjälpa till att lösa boendefrågan för de som idag vistas på Haimaboenden i region Gotland när de
fyller 18 år. Syftet är att de kan kvarstanna i den sociala miljö de vistats i under den hittillsvarande asyltiden och
fram tills svaret på deras asylansökan vunnit laga kraft, eller längst till den 30 juni 2018.
Vi kommer i samarbete med våra partners att i möjligaste mån försöka ordna boende i "fadderhem", dvs hos en
familj eller i nära anslutning till en familj och med en fadder anvisad. Vi kommer också att försöka ha ett
slussboende där vi snabbt kan ordna boendet och där man får bo i väntan på att vi får tag i ett fadderhem eller
liknande. Vi skall också efter bästa förmåga försöka erbjuda psykosocialt stöd och stöd i kontakter med aktuella
myndigheter. Vi vill säkerställa att individerna får korrekt information så att det har rätt beslutsunderlag när de gör
sina val.
Projektkalkyl
Beskriv kort vad de sökta pengarna ska gå till och om någon särskild satsning sker kommande år:
Ersättning till de som erbjuder logi: 600 tkr
Tjänstemannatid: 500 tkr
Övriga kostnader för volontärer, aktiviteter o oförutsett: 100 tkr

Sa mverka nsmodel l
Beskriv kort hur ni avser att samverka med andra aktörer:
Samverkan sker med följande organisationer: Rädda Barnen, Gotlands Idrottsförbund, Svenska Kyrkan/Visby stift, Föreningen
Tillsammans för ensamkommande på Gotland.
Röda Korsets roll är i första hand administrativ och arbetsledande, myndighetskontakter, rekrytering etc. De andra
organisationerna bidrar dels genom sina specialkompetenser, dels genom sina nätverk i att finna "fadderboenden".

Kultur- och fritidsförvaltningen
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl

Webbplats www.gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-kfn@gotland.se

Org. nr. 212000-0803

Region

Gotland

2(2)

Kultur- och fritidsförvaltningen

PUL - Personuppgiftslagen (SFS 1998:04)
De allra flesta handlingar till kommunen är offentliga handlingar. Den nya tekniken gör att offentliga handlingar är sökbara på
internet via Region Gotlands hemsida. Då ansökningsblanketter skrivs under med föreningens firmatecknare, måste denne vara
medveten om att ansökningshandlingen är en offentlig handling och den kan återfinnas på internet. OM publicering av
ansökningshandlingen INTE godkänns, kontakta Kultur- och fritidsförvaltningen för rådgivning och lösning.

Nedanstående namnteckning godkänner även han llingens publicerande enligt PUL (SFS 1998:204)
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Visby
Datum
2017-10-27
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Av styrelses trt aäiä35«Tiatetknare
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Namnförtyd gande:
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Göran Wahl rist
Övrig
•
•
•
•

information:
Ansökan ska vara inne senast 29 oktober.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar om stöd på decembersammanträdet och kan utbetalas efter beslut.
Bidragsbestämmelser finns på www.qotland.se/kulturfritid/stod
För ytterligare upplysningar:foreninq@gotland.seeller Per Gjörloff tfn: 0498-269676

Ansökan skickas till: (kan e-postas i pdf-format med signaturer)
Adress: Kultur- och fritidförvaltningen, 621 81 VISBY
E-post: reqistrator-kfn@qotland.se

Röda Korset
Gotland

Överenskommelse om partnerskap för att lösa situationen med
ensamkommande barn som fyller 18 år, placerade hos Region Gotland.
Bakgrund:
Den stora mängden ensamkommande barn från andra länder som skedde i huvudsak under
hösten 2015, samt Migrationsverkets långa handläggningstider har gjort att många av dessa
barn hinner fylla 18 år under asylprocessen. Då betraktas de enligt gällande regelverk som
vuxna och skall överföras till Migrationsverkets anläggningsboenden.
De har under 1,5-2 år etablerat sig i vår kommun och skapat relationer i den ort där de bor
idag. Ett uppbrott under asylprocessen och att flyttas ännu en gång kan vara en stor
påfrestning på individen.
Regeringen har uppvaktats i frågan och beslutat att tilldela landets kommuner medel som
skall bidra till att dessa 18-åringar kan beredas boende och socialt stöd på den ort de har
vistats fram till 18-årsdagen. För Region Gotlands del är tilldelningen 1,2 mkr.
Region Gotland ser svårigheter att inom befintlig organisation ta ansvar för att lösa denna
uppgift och har i dialog med främst Röda Korset tagit upp frågan om organisationer i ideell
sektor kan ta på sig detta uppdrag.
Röda Korset har underhand kontaktat några organisationer och dessa ställer sig positiva till
att samverka i att lösa denna fråga.
Avtalsparter:
Uppdragsgivare:
Region Gotland, Kultur - o Fritidsnämnden, org. nr: xx, 621 81 Visby (RG)
Uppdragstagare:
Röda Korset, Gotland, org.nr. 802463-2997, Norra Hansegatan 14, 621 39 Visby (RKG)
med samverkande parter:
Svenska Kyrkan Visby stift, Gotlands Idrottsförbund, Rädda Barnen, Föreningen "Tillsammans
för ensamkommande på Gotland".

Avtalsperiod:
2017-11-01- - 2018-06-30

Uppdragets art:
RKG skall under avtalsperioden ta emot och säkra en rimlig bostad för de ensamkommande
barn som vid fyllda 18 år lämnar de boenden de har idag hos RG. RG anger idag att antalet
berörda individer är 38. Det finns också "en handfull" ytterligare personer som tidigare
under året flyttat till EBO och som kan komma ifråga att delta i detta projekt.

Syfte:
Syftet är att kunna erbjuda de 18 åringar, som enligt gällande regelverk annars riskerar att
skickas till en anläggning hos Migrationsverket i annan ort, att stanna kvar på Gotland. De
skall erbjudas ett boende, i första hand hos en fadderfamilj, i andra hand i tillfällig
anläggning tillsammans med andra i gruppen. Genom detta vill vi säkerställa att deras
skolgång och sociala sammanhang kan upprätthållas under asylprocessen.
Om ÅBO på Gotland kan erbjudas av Migrationsverket så skall det alltid vara det
förstahandsalternativ vi förordar eftersom det underlättar hela asylprocessen. Information
om olika alternativ lämnas i samtal hos RG/Socialtjänst.
Vi skall också ge psykosocialt stöd under processen samt vid behov påkalla professionellt
stöd från RG/HSF/SOC.

Mål:
Målet är att bereda en bostad till varje individ från deras 18-årsdag, (start l november) fram
tills
1: Deras beslut från Migrationsverket vunnit laga kraft
2: 30 juni 2018
(Detta grundas i myndigheternas bedömning att all skall ha fått sitt slutliga beslut senast detta
datum).

Vi skall också medverka i att skolgång och andra sociala sammanhang i möjligaste mån
upprätthålls under den tid de är med i denna aktivitet.

Metod:
Arbetet leds av en styrgrupp med representanter från RG och RKG.
Arbetet genomförs med frivilliga från ingående organisationer under ledning av en anställd
hos RKG.
Alla ingående organisationer skall via sina nätverk söka boenden/rum i enskilda hem som är
villiga att ta emot en inneboende under perioden. Om vi tillfälligt saknar platser i hem så kan
förläggning ske i en mindre anläggning (idag Västerbo/Västerhejde, Karsten Inde).
Frivilliga från organisationerna skall ge stöd i dagliga livet, dessa kan söka handledning hos
tjänstemannen.

Tidsplan:
Verksamheten kan startas i och med att avtalet undertecknas, vi kan dock inte garantera att
vi kan lösa bostadsfrågan för alla direkt i detta nu, utan vi måste ha 4 veckors
framförhållning för att säkerställa att vi kan få fram boenden. Under denna period bör RG
säkerställa att individen kan bo kvar eller erbjudas andra värdiga alternativ.

Samverkan:
Parterna skall namnge en ansvarig kontaktperson hos respektive part.
RG och ansvarig hos RG skall fortlöpande hålla kontakt inför att en individ fyller 18 år, denna
kontakt skall initieras av RG och helst ske cirka 4 veckor före planerad utflytt.

Ekonomi:
Enligt bilaga 1.

Avgränsningar:
Vi, RKG;
- Påtar oss i och med detta avtals tecknande inget ansvar för de individer som eventuellt inte
fått sina besked den 30 juni 2018, ansvaret återgår den l juli till RG eller andra myndigheter.
ge stöd till de individer som efter negativt besked ändå väljer att stanna i landet.
-Skall i
Visb

10-27

Göran Vanlqvist
Röda k rset, Gotland

Nedan ående samarbetspartners bidrar genom att:
Rädda Barnen
Kompletteras om medel beviljas.
Ulla Pettersson
Gotlands Idrottsförbund
Kompletteras om medel beviljas.
Bo Ronsten/Emma Gustafsson
Svenska Kyrkan, Visby stift (&Församlingar)
Kompletteras om medel beviljas.
Christer Engelhart/Anne Dungner
Föreningen "Tillsammans för ensamkommande på Gotland"
Kompletteras om medel beviljas.
Cecilia Herdenstam

NN
Region Gotland

Röda Korset

Bilaga l

Gotland

Överenskommelse om partnerskap för att lösa situationen med
ensamkommande barn som fyller 18 år, placerade hos Region Gotland.
Budget:
Kostnadsslag
Ersättning för logi
Tjänstemannatid
Övrigt oförutsett
Totalt kostnader
Intäkter
Totalt intäkter
Resultat

2 000 kr/mån
Inkl.OH/administration

600 000 kr
500 000 kr
100 000 kr

1 200 000 kr
Statsbidrag via RG

1 200 000 kr
1 200 000 kr
Okr

l första hand önskar vi att hela ersättningen utbetalas så snart verksamheten startat.
l andra hand önskar vi en betalningsplan med tre utbetalningstillfällen: omgående 600 tkr,
l mars 300 tkr, l maj 300 tkr.

