
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) 
 Kultur- och fritidsutskott  
 Sammanträdesdatum Ärende 
 2020-10-30 KS/2020-0087 
   
    

Justeringens tid och plats  
  
Sekreterare   Paragrafer 57–63 
 Jessica Corneliusson 
  
Ordförande  
 Mats Granberg 
  
Justerare  
 Kerstin Karlsson 

 
  
 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Kultur- och fritidsutskott 
  
Sammanträdesdatum 2020-10-30 
  
Datum då anslaget sätts upp 2020-11-06 Datum då anslaget tas ned 2020-11-28 
  
Protokollets förvaringsplats Kommunledningskontoret 
  
Underskrift   
 Jessica Corneliusson 
  

 

Tid och plats 2020-10-30 kl 09.00–12.00 
 Stadshuset Kommunstyrelsesalen 
Beslutande  
Ledamöter Kerstin Karlsson (L) 

Mats Granberg (S), ordförande 
  
Tjänstgörande ersättare Lars Åke Karlgren (V) 

Marie Edvinsson Kristiansen (M) 
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Övriga närvarande  
  
  
Övriga deltagare Kurt Dahlberg, fritidschef, § 57-60 

Tove Meyer, kultursamordnare 
Yngve Brothén, Utställningsproducent Konsthallen Lokstallet, § 57-58 
Julia Olausson, praktikant 
Jessica Corneliusson, sekreterare 
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 KS/2020-0096 

KSkfu § 57 Ändring av föredragningslistan 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
att lägga till övriga frågor 

• redovisning av delegationsärenden 
• fråga om konstrådet 
• information om Krokstrandsdagen 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Kerstin Karlsson (L) yrkar på att lägga till en övrig fråga om information om 
Krokstrand. 
Lars-Åke Karlgren (V) yrkar på att lägga till en övrig fråga om konstrådet. 
Mats Granberg (S) yrkar på att lägga till en övrig fråga om redovisning av 
delegationsbeslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsutskottet kan lägga till Kerstin Karlssons, 
Lars-Åke Karlgrens och ordförandes fråga om delegationsbeslut och finner att så 
sker. 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2020-0450 

KSkfu § 58 Konsthallen Lokstallet 2021 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
1. att förvaltningen tar fram ett tydligt underlag med specificerade 

kostnader för ny paviljong vid Konsthallen Lokstallet. 
2. att ärendet lyfts till Kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut från 

kultur- och fritidsutskottet. 

Sammanfattning av ärendet 
I en arbetsmiljörond 12 maj 2020 påvisades stora brister i arbetsmiljön vid 
Konsthallen Lokstallet. Det gäller bland annat omklädningsrum och övriga 
personalutrymmen (se bifogat protokoll). Den gamla boden bredvid Konsthallen 
Lokstallet är i dåligt skick och behovet av nya personalutrymmen är stort.  

Strömstadslokaler som idag äger och förvaltar Lokstallets huvudbyggnad har 
möjlighet att ta på sig förvaltandet och driften av den/de nya paviljongerna. Idag 
är det ingen som ansvarar för underhåller av den befintliga personalbyggnaden. 

Kommunledningsförvaltningens tjänstemän i och med kulturansvarig och 
utställningsproducent har av kulturutskottet fått i uppgift att se över kostnader 
för en ny paviljong/bod. Ambitionen på sikt både må vara en större upprustning, 
men detta ärende gäller att förbättra arbetsmiljön först och främst. Även om det 
skulle även skulle innebära en förbättring av möjligheter för till exempel 
pedagogisk verksamhet.  

Här följer uppskattade kostnader för anläggning av ny paviljong (med separat 
prisuppgift för markarbeten samt bortforsling av den gamla boden)  

Utställningsproducent kommer vid kultur- och fritidsutskottet gå igenom och 
argumentera för de olika alternativen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-10-23 
Underlag arbetsmiljörond 2020-05-28  
  

Förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsutskottet att vid sittande 
utskott ta del av informationen och utifrån underlaget ta beslut om att föreslå 
Kommunstyrelsen att avsätta medel för ny paviljong i 2021 års budget. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordföranden Mats Granberg föreslår att förvaltningen tar fram ett tydligt 
underlag med specificerade kostnader för anläggning av ny paviljong vid 
konsthallen Lokstallet och att ärendet lyfts till Kommunstyrelsen utan eget förslag 
till beslut från kultur- och fritidsutskottet. 
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om utskottet kan besluta enligt hans förslag och finner att så 
sker. 

Beslutet skickas till 
Diariet  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (11) 
 Kultur- och fritidsutskott  
 Sammanträdesdatum  
 2020-10-30  
   
    

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78 
 Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se  
 452 80 Strömstad   

 

 

 KS/2020-0532 

KSkfu § 59 Kompensationsstöd på grund av covid-19 - 
Folkets husföreningen Strömstad 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
Bevilja Folketshusförening Strömstad en kompensation på grund av pandemin 
med 20 800:- 

Sammanfattning av ärendet 
Folketshusföreningen i Strömstad har ansökt om kompensation för minskade 
intäkter på grund av pandemin.  

Beslutsunderlag 
Ansökan om kompensation på grund av covid-19 2020-03-16 
Tjänsteskrivelse, fritidschefen 2020-10-21 

Förslag till beslut 
Bevilja Folketshusförening Strömstad en kompensation på grund av pandemin 
med 20 800:- 

Beslutet skickas till 
Terry Bergqvist, per mail 
Diariet  
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 KS/2020-0178 

KSkfu § 60 Ansökan om stöd för arrendeavgift 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
att avslå ansökan om arrendeavgift. 

Sammanfattning av ärendet 
På grund av påverkan av pandemin ansöker Strömstads golfklubb om att slippa 
arrendet för år 2020. Då klubben redan erlagt arrendet för år 2020, emotser vi i 
första hand en kreditering alternativt att Lägenhetsarrendet för år 2021 utgår.    

Beslutsunderlag 
Ansökan om anläggningsbidrag 2020-05-12 
Tjänsteskrivelse, fritidschefen 2020-10-21 

Förslag till beslut 
Riksidrottsförbundet har gått in och delvis kompenserat Strömstads golfklubb ur 
den pott som staten satt RF till förfogande, då ett eventuellt stöd från Strömstads 
kommun kommer att frånräknas RF:s stöd så föreslås att Strömstads kommun 
avslår ansökan. 

Beslutet skickas till 
Kennet Stolfer, per mail 
Diariet  
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 KS/2020-0472 

KSkfu § 61 Ansökan om arrangörsbidrag fritid - Uppstart 
2020 - Kosters Skulpturpark 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
Bevilja arrangörsbidrag med 20 000 :-. 

Sammanfattning av ärendet 
Kosters skulpturpark har ansökt om arrangörsbidrag för att fortsätta sitt 
uppstartsarbete för skulpturparken ute på Koster som under några år varit 
vilande. Från Strömstads kommun söks bidrag med 38.000:-. Hela arrangemanget 
beräknas kosta ca 43.000:- 

Beslutsunderlag 
Ansökan arrangörsbidrag 2020-09-07 
Tjänsteskrivelse Kulturansvarig 2020-09-18 

Förslag till beslut 
Bevilja arrangörsbidrag med 20 000 :-. 

Beslutet skickas till 
My Slögher, per mail 
Diariet  
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 KS/2020-0539 

KSkfu § 62 Ansökan om arrangörsbidrag kultur - 
Hyllningskväll - Hyllningskväll Git Kraghe 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
Bevilja arrangörsbidrag med 25 000 :- under förutsättning att sökande inkommer 
med en tydligare specificerad budget.  

Sammanfattning av ärendet 
Arrangörerna bakom hyllningskväll till Git Kraghe har ansökt om arrangörsbidrag 
för att anordna tre kvällar i Gits ära under våren 2021. Från Strömstads kommun 
söks bidrag med 25.000:-. Hela arrangemanget beräknas kosta 50.000:- 

Beslutsunderlag 
Ansökan arrangörsbidrag 2020-10-21 
Tjänsteskrivelse kulturansvarig 2020-10-23 

Förslag till beslut 
Bevilja arrangörsbidrag med 25 000 :- under förutsättning att sökande inkommer 
med en tydligare specificerad budget.  

Beslutet skickas till 
Helen Mattsson, per mail 
Diariet  
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 KS/2019-0674 

KSkfu § 63 Sammanträdestider för kultur- och 
fritidsutskottet 2021 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
1. att fastställa ytterligare ett kultur- och utskottsmöte den 4 december 

2020. 
2. att sammanträdestiderna för 2021 beslutas på nästkommande möte. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordföranden föreslår att sammankalla till ytterligare utskottsmöte den 4 
december 2020 samt att sammanträdestiderna för 2021 beslutas på 
nästkommande möte. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om utskottet kan besluta enligt hans förslag och finner att så 
sker. 

Beslutet skickas till 
Ledamöter och ersättare i kultur- och fritidsutskottet 
Fritidschef 
Kultursamordnare 
Diariet 
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