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Remiss av strategier för Kultur- respektive 
fritidsverksamheterna 
 

Har ni synpunkter på utvecklingen av 
kultur- och fritid i Strömstad?  
 

Kultur- och fritidsutskottet i Strömstads kommun har tagit fram förslag till 

strategier för kultur- respektive fritidsverksamheterna. 

  

Dessa båda förslag går nu ut på remiss till föreningar, berörda nämnder i 

Strömstads kommun samt till organisationer både i kommunen och i länet. 

Efter avslutad remisstid slutförs strategidokumenten och behandlas 

därefter i Kultur och fritidsutskottet. Strategierna beräknas antas av 

kommunfullmäktige under slutet av 2017.  

 

Bakgrund  
Kultur- och fritidsutskottet har givit förvaltningen i uppdrag att ta fram 

strategier för Strömstads kommuns kultur- och fritidsverksamhet. 

  

Från strategi till handling 
Strategierna konkretiserar ambitionerna i Strömstads 

kommun vision 2030 ”En internationell småstad med 

livskvalitet, natur och friluftsliv i världsklass” och anger 

framtida inriktning för kultur- och fritidsarbetet i 

Strömstad. Det är viktigt att strategierna utgör en 

gemensam plattform för samverkan och inspiration för 

kommunens samtliga förvaltningar såväl som för 

externa aktörer, utövare och föreningar.  

 

De långsiktiga strategierna bryts ner i fyraåriga program som i sin tur 

genomförs genom årsvisa verksamhetsplaner som konkret beskriver de 

insatser som ska göras för att förverkliga ambitionen i strategierna.  

Verksamhetsplanerna följs med hjälp av nyckeltal och indikatorer mot 

uppsatta mål.  

 

Kultur- och fritidsstrategierna skickas ut till samtliga remissinstanser för att 

ge er helhetsbilden av kultur- och fritidsarbetet. Ni avgöra själva om ni vill 

lämna synpunkter på någon eller på båda strategierna.  

 

 



 STRÖMSTADS KOMMUN   2 (2) 

Kommunledningsförvaltningen 2017-08-25 Dnr fritid: KS/2016-0410 

KS - Administrativ avdelning  Dnr fritid: KS/2016-0410 

 

   

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-191 24 Bankgiro: 5492-8379 

Besöksadress:   Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 Org nr: 212000-1405 

 

 

 
Remisstid:  
1 september till 31 september 2017.  

 
Skicka dina synpunkter digitalt till: kommun@stromstad.se  

Märk din e-post med ”Synpunkter kulturstrategi” respektive” Synpunkter 

fritidsstrategi”.  

 

Frågor kring remissutskicket:  

Kulturansvarig, Carl Forsberg, carl.forsberg@stromstad.se, 0526-192 35 

Fritidsansvarig, Kurt Dahlberg, kurt.dahlberg@stromstad.se, 0526-194 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


