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KSkfu § 61 Ekonomi 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
att notera informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Fritidsansvarige Kurt Dahlberg och kultursamordnare Tove Meyer informerar om 
ekonomin för kultur- och fritidsverksamheten. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2018-0092 

KSkfu § 62 Medborgarförslag om att avsätta pengar för 
bevarande av kulturbyggnaderna på Nord-
Långö (Alaska) 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
att avvakta Naturvårdsverkets försäljning av området och marken kring ”Alaska” 
på Nord-Långö. När länsstyrelsen säljer den aktuella marken får kommunen vid 
detta tillfälle ta beslut om man vill bli en potentiell köpare och då beräkna aktuellt 
pris på markköp, skötselkostnader och restaurationsbehov. Kommunen inte har 
rådighet över varken fastigheten eller byggnaderna då Naturvårdsverket står som 
ägare. 

Sammanfattning av ärendet 
Ingela Wunsch inkom 2018-02-05 med ett medborgaförslag där hon vill att 
”kommunen ska satsa pengar för att kunna bevara kulturbyggnaderna på Nord 
Långö, så vi fortfarande stolt kan visa upp Sagoön Alaska för turister från både 
Sverige, Norge och övriga världen”.  
 
Med anledning av ovanstående uppdrog Kommunstyrelsen 2018-03-02 åt 
kommunchefen att tillskriva naturvårdsverket som fastighetsägare att redogöra 
över vilka åtgärder som de planerar genomföra i och på området. 

Då naturvårdsverket står som fastighetsägare till kulturbyggnaderna på ”Alaska” 
(fastighet Nord-Långö 1:20) skickade Strömstads kommun 2018-04-04 en 
förfrågan till myndigheten över åtgärder myndigheten planerar för området och 
byggnaderna. 

Naturvårdsverkets svar inkom till till Strömstads kommun 2018-09-04. I nuläget 
äger Naturvårdsverket området inom ramen för naturreservatet Nord-Långö. 
Naturvårdsverket anser att myndigheten inte har behov av anläggningen eller 
byggnaderna kring ”Alaska”, de fyller ingen funktion för reservatsförvaltningen 
och de ingår inte i reservatets skötselplan. Naturvårdsverket har för avsikt att 
stycka och sälja det område med byggnader som kallas ”Alaska”. Försäljning ske 
så fort som möjligt. 

Strömstads kommun arrenderade tidigare fastigheten via Länsstyrelsen som 
förvaltade denna åt Naturvårdsverket. Länsstyrelsen sade upp arrendet till 
avflyttning 31 december 2011. Anledningen till att avtalet sades upp var att 
området istället skulle arrenderas ut direkt till den intressent som ville driva 
turistverksamheten på fastigheten istället för via kommunen. Kommunen inte har 
rådighet över varken fastigheten eller byggnaderna längre. 

När länsstyrelsen säljer den aktuella marken får kommunen vid detta tillfälle ta 
beslut om man vill bli en potentiell köpare och då beräkna aktuellt pris på 
markköp, skötselkostnader och restaurationsbehov. Det kan dessutom finnas 
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andra privata aktörer som med kommersiella aktiviteter kan nyttja fastigheten 
och vara intresserade av att köpa området. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2018-09-27, KS/2018-0092 
Naturvårdsverkets svar på Strömstads kommuns förfrågan, KS/2018-0092 
Förfrågan från Strömstads kommun till Naturvårdsverket, KS/2018-0092 
Beslut om uppdrag till kommunchefen att tillskriva naturvårdsverket, protokoll 
KSau 2018-02-28 § 49 
Beslut att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning, KF 
2018-02-15 §8 
Medborgarförslag 2018-02-05, KS/2018-0092 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
att avvakta Naturvårdsverkets försäljning av området och marken kring ”Alaska” 
på Nord-Långö. När länsstyrelsen säljer den aktuella marken får kommunen vid 
detta tillfälle ta beslut om man vill bli en potentiell köpare och då beräkna aktuellt 
pris på markköp, skötselkostnader och restaurationsbehov. Kommunen inte har 
rådighet över varken fastigheten eller byggnaderna då Naturvårdsverket står som 
ägare. 

Beslutet skickas till 
till KSAU för beslut 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (14) 
 Kultur- och fritidsutskott  
 Sammanträdesdatum  
 2018-10-09  
   
    
 

    

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   

 

  

KSkfu § 63 Information från fritidsansvarige 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
att notera informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Fritidsansvarige Kurt Dahlberg informerar om följande: 
 
- Skatepark 
- Multiarena Skee 
- Granitläktaren 
- Fritidsgårdsverksamheten  
- Föreningsgala 1 december 2018 
- Kulturlov vecka 44 

  

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2018-0436 

KSkfu § 64 Ansökan om arrangörsbidrag fritid - 
Strömstad Tanums Konståkningsklubb 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
Bevilja arrangörsbidrag med 10 000 :-. 

Sammanfattning av ärendet 
Strömstad Tanums Konståkningsklubb har ansökt om arrangörsbidrag för att 
arrangera tävlingen Adventsstjärnan 24-25 November 2018. En stjärntävling för 
åkare i C- och B-klasser, inbjudan går ut till hela Sverige, men prioritet på 
distriktets åkare vid anmälan. Från Strömstads kommun söks bidrag med 20.000:-. 
Hela arrangemanget beräknas kosta 30.700:- 

Beslutsunderlag 
Ansökan arrangörsbidrag 2018-09-25 
Tjänsteskrivelse fritidschef 2018-09-28 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Bevilja arrangörsbidrag med 10 000 :-. 

Beslutet skickas till 
Annica A Karlsson, per mail 
Fritidschef 
Diariet 
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 KS/2018-0444 

KSkfu § 65 Ansökan om arrangörsbidrag - PRO 
Strömstads 75-års jubileum 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
Bevilja arrangörsbidrag med 5 000 :-. Detta bidrag skall inriktas mot en 
kultur/upplevelse aktivitet under jubileumet. 

Sammanfattning av ärendet 
PRO Strömstad har ansökt om arrangörsbidrag för anordna PRO Strömstads 75-
års jubileum. 

Beslutsunderlag 
Ansökan arrangörsbidrag 2018-09-19 
Tjänsteskrivelse fritidschefen 2018-10-01 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Bevilja arrangörsbidrag med 5 000 :-. Detta bidrag skall inriktas mot en 
kultur/upplevelse aktivitet under jubileumet. 

Beslutet skickas till 
Ulla Johansson, per mail 
Fritidschef 
Diariet 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (14) 
 Kultur- och fritidsutskott  
 Sammanträdesdatum  
 2018-10-09  
   
    
 

    

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   

 

 KS/2017-0332 

KSkfu § 66 Folkhälsoplan 2019-2022 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
Vi tycker att folkhälsoplanen är bra men kanske kan kompletteras med 
jämförelser med bl. a rikssnitt i vissa fall. Se bilagda kommentarer i utkastet till 
folkhälsoplan. 

Sammanfattning av ärendet 
Handlingar har skickats på remiss. Svar ska lämnas senast 12/10-18. 

Beslutsunderlag 
Styrdokument folkhälsoplan 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Vi tycker att folkhälsoplanen är bra men kanske kan kompletteras med 
jämförelser med bl. a rikssnitt i vissa fall. Se bilagda kommentarer i utkastet till 
folkhälsoplan. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
Folkhälsorådet 
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KSkfu § 67 Information från kultursamordnare 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
att notera informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Kultursamordnare Tove Meyer informerar om följande: 
 
- Handlingsplan för allmän konst 
- Status verksamhet Kulturhuset (plus golv i Skagerack) 
- Kulturprogram och verksamhetsplan till nästa möte i december 
- Delregionalt möte Vänersborg 22 november 
- Ekomuseum Gränsland - skyltning Galärvägen, Status Svinesund 
- Status Winter Word Festival 2019 
- Kulturtimmen Radio Prime 
- Evenemang: Arkivresan 9/10, Strömstad in Light 2/11, Litteraturafton Björn 
Ranelid med flera 4/12, Magiskt datum 12/12 och julkonsert 22/12. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2018-0289 

KSkfu § 68 Tjänsteskrivelse Allsången 2019 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
att inte genomföra Allsång i Stadsparken 2019 i kommunal regi men ställer sig 
positiva till att ge arrangörsbidrag till intresserade arrangörer. 

Sammanfattning av ärendet 
Allsång i Stadsparken är en 40-årig uppskattad tradition i Strömstad som varje 
sommar lockar både Strömstadsbor och turister. Det är främst den äldre publiken 
som är målgrupp. Genom åren har det varit ett kommunalt initiativ som helt och 
hållet har bekostats av kommunen. 

Kostnaden för hela evenemanget har under de senaste åren uppgått till cirka 
150 000 kronor. För att sätta det i en kontext så är det är ungefär halva beloppet 
av vad kommunen betalar ut i arrangörsbidrag till kulturföreningar. 

Allsången i Stadsparken har skickat in fakturor efter säsongens slut och har 
tidigare år inte specificerat kostnaderna i en budget. 

Inför säsongen 2018 har kultursamordnare Tove Meyer tillsammans med kultur- 
och fritidsutskottets ordförande Hans-Inge Sältenberg kommit överens med Karl-
Axel Karlsson (arrangör av Allsång i Stadsparken) om att evenemanget skulle få 
kosta 85 000 kr. När säsongen är över landar kostnaderna på cirka 110 000 
kronor. 

Kultursamordnaren ser värdet i evenemanget men vill ställa frågan till utskottet 
hur evenemanget ska prioriteras. 

Om evenemanget ska fortsätta bedrivas i kommunal regi uppstår frågan om 
sponsring, dvs eftersom arrangören har ett eget företag – är det möjligt för 
kommunen att betala ut lön och stå för alla evenemangets kostnader utan att det 
bryter mot några riktlinjer. Kultursamordnaren är inte helt inläst på vilka regler 
som gäller för sponsring. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2018-10-01 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
att inte genomföra Allsång i Stadsparken år 2019 i kommunal regi men ställer sig 
positiva till att ge arrangörsbidrag till intresserade arrangörer. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
Karl-Axel Karlsson 
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 KS/2018-0442 

KSkfu § 69 Återplacering av ankare 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
att återremittera frågan till förvaltningen. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Siwert Hjalmarsson (M) samt Lena Martinsson (S) yrkar på återremittering. 

Sammanfattning av ärendet 
2017 lyftes ankaret som stått på plagen bort från platsen efter önskemål från 
evenemangsarrangörer då ankaret upptog yta för eventet Hamnsköj. Ankaret var i 
dåligt skick och behövde renoveras och det kommer det nu att göras tillsammans 
med expertis från Bohusläns museum. 

Önskemålen från medborgarna har varit många och förslag på nya platser har 
strömmat in till kommunen bland annat på sociala medier. Därför beslöt 
kultursamordnaren tillsammans med kommunikationsavdelningen att öppna upp 
för en vägledande omröstning. 

För mer utförlig beskrivning av de olika förslagen som medborgarna har tagit 
ställning till, läs beslutsunderlaget ”Var ska ankaret stå” (bifogat i ärendet). 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2018-10-01 
Bakgrund – Var ska ankaret stå 
Enkät – Tyck till om ankaret 
Frisvar ankaret 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
att återremittera frågan till förvaltningen. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2018-0398 

KSkfu § 70 Ansökan om årligt bidrag - Strömstad 
Akademi 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
Att avslå ansökan med hänsyn till befintlig kulturbudget som tyvärr inte rymmer 
denna kostnad. 

Sammanfattning av ärendet 
Strömstad Akademi har ansökt om ett årligt stöd om tre miljoner kronor från 
staten och de vänder sig nu till Strömstad kommun för ett årligt anslag på 10 % av 
det belopp som de söker från staten, dvs 300 000 kr. 

Strömstad Akademi har redan ett befintligt samarbetsavtal med Strömstad 
kommun som gäller bland annat gratis lån av arbetsrum och kontor mm (se avtal). 
De beviljas även årligen arrangörsstöd till bland annat Vetenskapsdagar och 
föreläsningar. 

Bakgrund: 
Strömstad akademi bildades 2008 och består huvudsakligen av pensionerade 
akademiker. Strömstad kommun utser en av styrelsemedlemmarna och bekostar 
ett kontor åt föreningen. Akademin arrangerar årligen i juni en flerdagars 
vetenskapsfest i Strömstad med föredrag av föreningens medlemmar och ett 
allmänt så kallat lördagsmöte i Falun i december. Förutom detta anordnas mindre 
möten i Göteborg, Stockholm och Lund. 

Beslutsunderlag 
Ansökan Strömstad Akademi 
Tjänsteskrivelse kultursamordnare 2018-10-01 
Avtal mellan Strömstad kommun & Strömstad Akademi 2017-07 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Att avslå ansökan med hänsyn till befintlig kulturbudget som tyvärr inte rymmer 
denna kostnad. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
Lars Broman, per mail 
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