
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) 

 Kultur- och fritidsutskott  

 Sammanträdesdatum Diarienummer 

 2017-04-27 KS/2017-0257 

   

   
 

 

Justeringens tid och plats Kommunledningskontoret 2017-05-05 

  

Sekreterare   Paragrafer 47 

 Helene Evensen 

  

Ordförande  

 Hans-Inge Sältenberg 

  

Justerare  

 Siwert Hjalmarsson 

 

  

 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Organ Kultur- och fritidsutskott 

  

Sammanträdesdatum 2017-04-27 

  

Datum då anslaget sätts upp 2017-05-05 Datum då anslaget tas ned 2017-05-29 

  

Protokollets förvaringsplats Kommunledningskontoret 

  

Underskrift   

 Helene Evensen 

  

 

Tid och plats 2017-04-27 kl 11.00–12.00 

 Hamnkapten Hallberg 
Beslutande  

Ledamöter Lena Martinsson (S) 

Siwert Hjalmarsson (M) 

Hans-Inge Sältenberg (C), Ordförande 

  

Tjänstgörande ersättare  

  
  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (5) 

 Kultur- och fritidsutskott  

 Sammanträdesdatum  

 2017-04-27  

   

   
 

 

    

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-191 24 

 Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10

 452 80 Strömstad   

 

Övriga närvarande  

Ersättare  

  

Övriga deltagare Carl Forsberg, kulturansvarig 

Kurt Dahlberg, fritidsansvarig 

Helene Evensen, utvecklingschef 
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 KS/2017-0258 

KSkfu § 47 Budget 2018 - Kultur- och fritidsavdelningen 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
att ställa sig bakom förvaltningens förslag och äskanden till budget 2018 för 

kultur- och fritidsverksamheten där fokus ligger på investeringar och viss 

bemanning i kulturhuset Skagerack samt en ökad bemanning till heltidstjänst för 

kommunens fritidsansvarige.   

att ställa sig bakom en tjänsteskrivelse till kommunstyrelsens arbetsutskott med 

syfte att äska medel för en fortsatt utökning av kultur- och fritidsansvarige 

tjänster till 75 % under hösten (september-december 2017), detta för att få 

resurser att fortsätta det pågående utvecklingsarbetet inom kultur och fritid. 

Sammanfattning av ärendet 
Budgetdialogen för 2018 äger rum den 16 maj, innan dess ska förvaltningarna 

inkomma med förslag på effektiviseringar, utveckling och äskanden till kommande 

verksamhetsår. Kultur- och fritidsutskottet bör ges utrymme för diskussion och 

dialog kring prioriterar vilka områden inom kultur- och fritid som behöver 

utvecklas och förstärkas inom ramen för kommande budgetäskanden 2018. 

Kultur 
Kulturverksamheten i Strömstads kommun är omfattande och av hög kvalitet, 

men vi saknar en sammanhållen struktur för att hantera evenemang. I dagsläget 

bygger förmågan att genomföra evenemang som Winter Word Festival, Live Art, 

Lokstallets omfattande program, Forum för poesi och prosa, valborgsfirande och 

invigningar på kulturansvarig med projektanställd och inköpt personal samt ett 

samarbete med bibliotekschefen. För att fortsätta arbeta för visionen att 

Strömstad 2030 ska vara en välkänd arrangör av kulturevenemang behövs en 

sammanhållen struktur. Resurser finns till viss del i tjänsterna för bibliotekschef 

och koordinator för litteraturresidenset, men det behöver samordnas och 

struktureras bättre än idag. Samarbetet måste finnas i tjänstebeskrivningar och 

vara en formellt antagen prioritering. Ovanstående blir särskilt viktigt att ta i 

beaktande när Skagerack tas i drift. 

Personal kulturhus Skagerack 
Huset måste kunna erbjuda ljud- och ljustekniker, både för egna produktioner och 

för gästande evenemang. Ljud- och ljustekniker som är anställda på Skagerack kan 

också användas vid andra kulturevenemang som exempelvis Live Art, Winter 

Word Festival och på Lokstallet. En verksamhetsledare fungerar sammanhållande 

för verksamheten och ansvarar för dialog med aktörer i och utanför huset och 

med kommunens berörda förvaltningar. Tjänstegrader som föreslås: 

50% tjänst: ljud- och ljustekniker, vaktmästare 

50% tjänst: verksamhetsledare. 
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Fortsatta investeringar och renovering Skagerack 
Den nuvarande renoveringsplanen för Skagerack gör inte huset helt färdigt för 

bruk som kulturhus. Fokus 2017 ligger på stora salen och fritidsgårdens utrymmen 

samt tillgänglighet. Kontorsutrymmen på andra våningen, ett eventuellt 

borttagande av nedre balkong samt iordningställande av uppställningskök samt 

omklädningsrum kvarstår som möjliga projekt 2018. Beroende på vilket intresse 

verksamheten i huset föder kan dessa behov bli mer eller mindre akuta. 

Investeringar för ovanstående beräknas ligga i storleksordning 500 tkr – 2 

miljoner, beroende på vad man prioriterar att genomföra under 2018. 

Vi kommer inte att kunna genomföra de grundläggande investeringarna som 

behövs i scenteknik under 2017. Inköp och montering av gradäng, ytterligare 

möbler och bättre ljud och ljus behövs inför 2018. Svårt att i dagsläget beräkna 

pris, men bara gradängerna beräknas kosta 400-700 tkr. Investeringsbehovet 

beräknas ligga på 1– 1,5 miljon. 

Fritid 
Det fritidspolitiska programmet kommer att generera ett antal merverksamheter 

med tanke på att fritidssidan är underutvecklad. Detta innebär mycket 

utvecklingsarbete t ex kring ett nytt föreningsbidragsregelverk, en ny 

driftsorganisation för kultur och fritidsverksamhet, ett nytt upplägg vad det gäller 

avtalsfrågor med föreningar, BUN, tekniska samt Strömstadslokaler. 

Evenemangsstrukturen kommer att komma i ett nytt skede där vi går från att ”ta 

det som kommer” till en medveten strategi för vilka evenemang vill vi ha, vid 

vilken tid samt vilka evenemang skall vi jobba för. 

Vårt nya progressiva förhållningssätt kommer att innebära att vi kommer att gå 

före i många frågor för att skapa ett bättre klimat för våra föreningar samt också 

skapa mer externa resurser till deras verksamhet. Likaså kommer stöttning och 

samverkan mellan fritidsansvarig och fritidsgårdsverksamhet att öka i framtiden, i 

och med vårt nya arbetssätt. 

Ovanstående medför ett framtida behov av en 100 % tjänst för fritidsfrågornas 

utveckling och genomförande. 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
att i budgetarbetet prioritera investering och bemanning i kulturhuset Skagerack 

samt ökad bemanning till heltidstjänst inom fritidsanvariges område. 

att kultur- och fritidsutskottet prioriterar vilka områden inom kultur- och fritid 

som behöver utvecklas och förstärkas inom ramen för kommande budgetdialog 

2018. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
att ställa sig bakom förvaltningens förslag och äskanden till budget 2018 för 

kultur- och fritidsverksamheten där fokus ligger på investeringar och viss 

bemanning i kulturhuset Skagerack samt en ökad bemanning till heltidstjänst för 

kommunens fritidsansvarige.   
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att ställa sig bakom en tjänsteskrivelse till kommunstyrelsens arbetsutskott med 

syfte att äska medel för en fortsatt utökning av kultur- och fritidsansvarige 

tjänster till 75 % under hösten (september-december 2017), detta för att få 

resurser att fortsätta det pågående utvecklingsarbetet inom kultur och fritid. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågan om förslag till beslut under sammanträdet antas och finner 

att så sker. 

Beslutet skickas till 
Diariet 

 


