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Tid och plats
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Sekreterare
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Jessica Corneliusson
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32–41

Mats Granberg
Kerstin Karlsson
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Övriga närvarande

Ersättare

Marie Edvinsson Kristiansen (M)

Övriga deltagare

Kurt Dahlberg, fritidschef
Tove Meyer, kultursamordnare
Jessica Corneliusson, sekreterare
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KS/2020-0094

KSkfu § 32

Information om beslut tagna vid Kultur- och
fritidsutskott 2020-04-14

Kultur- och fritidsutskotts beslut

att de beslut §§ 28-31 som Kultur- och fritidsutskottet fattade under mötet 202004-14 ska tas om och ersättas med nya beslut.

Sammanfattning av ärendet

Vid föregående utskottsmöte 2020-04-14 deltog två ledamöter på distans enligt
Folkhälsomyndighetens rekommendationer, med anledning av covid-19
pandemin.
Då det inte framgår uttryckligen i kommunstyrelsens reglemente att utskottet har
rätt att sammanträda med ledamöter närvarande på distans, finns det risk att
besluten §§ 28-31 som togs på föregående möte 2020-04-14 inte tillkommit på
laglig grund.
De beslut som togs under mötet 2020-04-14 tas därför om och ersätts med nya
beslut. Besluten från mötet 2020-04-14 utgör underlag till de nya beslut som
fattas.

Beslutet skickas till
Diariet
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KS/2020-0209

KSkfu § 33

Utvecklingsförslag Kultur- och fritid inför
budget 2021

Kultur- och fritidsutskotts beslut

1. att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram en enklare
utredning/kostnadsförslag som avser upprustning av utemiljön omkring
Lokstallet, lokaliteter för personalutrymmen så att arbetsmiljön blir
tillfredsställande och för tillgång till allmänna toaletter, samt
2. att se över och omförhandla hyresavtalet för Skagerack i syfte att
tydliggöra vad som ingår i avtalet avseende långsiktigt underhåll, drift
med mera.
3. att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att
ramen för fritidsverksamheten utökas med 315 tkr 2021 om äskade medel
för 2020 beviljas och att de utvecklingsförslag som tas i utskottet lyfts till
den politiska budgetberedningen.
4. att detta beslut ersätter tidigare beslut Kfu 2020-04-14 § 28

Sammanfattning av ärendet

Kultur: Kultursamordnare Tove Meyer har tagit fram underlag till två
utvecklingsnivåer för Konsthallen Lokstallet 2021 samt informerar om behov för
nytt hyresavtal mellan Strömstads kommun och Strömstadslokaler för Kulturhuset
Skagerack.
Lokstallet
1. Ligga kvar med befintlig budget
Dessa medel räcker idag till en halvtidstjänst, en utställningsvärd och cirka tre
utställningar under säsongen maj – september. Inför säsongen 2018 efter det att
det treåriga stödet från VGR dragits in, gjordes en större satsning på förbättrad
kvalité på utställningarna, mer marknadsföring, generösare öppettider med mera,
ett arbete som fortsatte under säsongen 2019. Vi har sett väldigt goda resultat på
besöksutvecklingen, där man säsongen 2019 har tredubblat sina siffror om man
jämför med säsong 2017. De ekonomiska förutsättningar som finns idag gör dock
att det är svårt att fortsätta utveckla och förbättra verksamheten mer. Risken är
att vi förlorar det regionala stödet inför 2021.
2. Ta fram kostnadsunderlag för en upprustning av utemiljö Fastigheter,
arbetsmiljö, en ny mötesplats: Idag finns ingen underhållsplan eller avsatta
driftspengar för varken de små husen utanför som ägs av kommunen (inte
Strömstadslokaler som driftar själva konsthallen) eller platsen utanför.
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Strömstadslokaler har möjlighet att ta fram en offert för vad gäller:
- Rivning - Upprustning av utemiljön och nya baracker (Attefallshus) - Anläggning
av grönska utanför konsthallen
Denna investeringskostnad skulle i så fall innebära en ökad hyreskostnad. Det har
blivit en arbetsmiljöfråga då de så kallade byschorna idag är i ett så dåligt skick att
det inte är skäligt för de anställda att vistas där. Personalen behöver en plats för
att äta lunch, koka kaffe och gå på toaletten. Det finns alltså ett behov av att riva
byschorna och skapa förutsättningar för en besöksentré, möjligen ett café
etc. För Konsthallen Lokstallet gäller en detaljplan från 1941. Planarkitekt på
kommunen tolkar det som det går att anlägga allt utom bostäder och industri. Det
finns ingen begränsning i detaljplan hur man anordnar marken (ex.
plantering/parkering/utställningsyta)
Behov för nytt hyresavtal för Kulturhuset Skagerack mellan Strömstads kommun
och Strömstadslokaler 2021
Under de tre gångna året har det hänt en hel del i huset som innebär nya
förutsättningar för drift och underhåll. Verksamheten är betjänt av ett nytt
hyresavtal (från 2021) där hänsyn tas till långsiktigt underhåll, drift etc och där
hyran är satt i relation till underhållsbehov och dess relaterade kostnader. Det
gamla avtalet är väldigt avskalat där det mesta av underhåll är lagt på
verksamheten som dels saknar kunskap om fastighetsskötsel och där ett sådant
förfarande innebär att verksamheten årligen måste äska medel för underhåll,
vilket inte är en bra lösning. Det är bättre att lägga en sådan långsiktig plan och
dess kostnader på hyran. Samtidigt behöver man då också diskutera
gränsdragningen för hyresvärd och hyresgäst i det nya avtalet.
Frågan som lyfts till Strömstadslokaler är om man i hyran eller på annat sätt lägga
in vaktmästerifrågor som byte av armatur, problem med lås etc som idag
kulturansvarig får i knät men som skulle kunna hanteras mer effektivt av
fastighetsägaren.
I det nya avtalet ska tydliggöras gränsdragning mellan de parter som verkar i
kulturhuset där Strömstadslokaler står för underhåll och Badbolaget (i och med
Badhusets personal) för värdskapet.
Fritid
Fritidschef Kurt Dahlberg informerar om fritidsverksamheten. Från S och V
noteras att i första hand bör en satsning ske på fritidsgården och dess verksamhet
samt på tolerans- och fritidsresan. Fler ungdomar exempelvis från 9:an och andra
gymnasieprogram bör kunna delta i toleransresan. Medel för kostnader för fjälloch toleransresan bör i första hand sökas inom ram. Om detta inte är möjligt får
det beaktas i det fortsatta budgetarbetet.
Förvaltningens förslag innehåller en ökad ram på totalt 615 000 kronor 2021,
varav 500 tkr avser konvertering av två tjänster på fritidsgården med 500 tkr.
Resterande del avser kostnad för toleransresan med 45 tkr och fjällresan med 70
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tkr. Dessa resor har tidigare kunnat finansieras genom kafeterian som inte längre
drivs i egen regi.
Kultur- och fritidsutskottet har tidigare begärt anslag på 300 tkr för konvertering
av tjänsterna 2020. Om detta beviljas utgör den ökade ramen 2021 315 tkr.

Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsutskottets beslut 2020-04-14 § 28
Tjänsteskrivelse 2020-04-06
Budgetdialog kultur
Avtal Skagerack
Ppt Fritidschef: fritid information och funderingar

Förslag till beslut

1. att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram en enklare
utredning/kostnadsförslag som avser upprustning av utemiljön omkring
Lokstallet, lokaliteter för personalutrymmen så att arbetsmiljön blir
tillfredsställande och för tillgång till allmänna toaletter, samt
2. att se över och omförhandla hyresavtalet för Skagerack i syfte att
tydliggöra vad som ingår i avtalet avseende långsiktigt underhåll, drift
med mera.
3. att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att
ramen för fritidsverksamheten utökas med 315 tkr 2021 om äskade medel
för 2020 beviljas.

Förslag till beslut under sammanträdet

Åsa Torstensson (C) yrkar på ett tillägg till den 3e att-satsen, att de
utvecklingsförslag som tas i utskottet lyfts till den politiska budgetberedningen.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om utskottet kan besluta enligt det beslut som togs vid mötet
2020-04-14 med Åsa Torstenssons (C) tillägg och finner att så sker.

Beslutet skickas till
Diariet
Budgetberedningen
Ekonomichefen
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KS/2020-0208

KSkfu § 34

Placering av platsvarumärket

Kultur- och fritidsutskotts beslut

1. att stödja Tekniska nämndens beslut från 2020-01-28 § 3, att återplacera
ankaret på plagen, samt
2. att platsvarumärket placeras väl synligt ungefär någonstans mellan andra
och fjärde bänken räknat från uppfarten till Laholmen från Oskarsplatsen.
3. att detta beslut ersätter tidigare beslut Kfu 2020-04-14 § 29

Reservationer och särskilda uttalanden

Åsa Torstensson (C) och Kerstin Karlsson (L) reserverar sig mot beslutet och
inkommer med en skriftlig reservation, se bilaga 1.

Sammanfattning av ärendet

Tekniska nämnden har beslutat att det ankare som tidigare stod på plagen och
som nu renoverats ska sättas tillbaka på sin ursprungliga plats (se
ärende KS/2018-0442)
Tekniska nämnden har skickat över ärendet till kultur- och fritidsutskottet att
diskutera och besluta om var platsvarumärket som nu står på ankarets plats, ska
placeras. Placering av de bägge föremålen ska ske innan sommarsäsongen.
Ordförande i kultur- och fritidsutskottet har inkommit med förslag, skrivelse
ordförande 2020-04-06.

Beslutsunderlag

Ärende KS/2018-0442 Ankaret på plagen
Kultur- och fritidsutskottets beslut 2020-04-14 § 29
Tjänsteskrivelse kulturansvarig 2020-04-07
Skrivelse ordförande 2020-04-06

Förslag till beslut

1. att stödja Tekniska nämndens beslut från 2020-01-28 § 3, att återplacera
ankaret på plagen, samt
2. att platsvarumärket placeras väl synligt ungefär någonstans mellan andra
och fjärde bänken räknat från uppfarten till Laholmen från Oskarsplatsen.

Förslag till beslut under sammanträdet

Åsa Torstensson (C) yrkar med instämmande från Kerstin Karlsson (L) att ärendet Placering av platsvarumärket - överförs till kommunstyrelsen för dialog med
företrädare till näringslivet.
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Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på hans förslag från utskottet 2020-04-14 §
29 och Åsa Torstenssons (C) yrkande och finner att Kultur- och fritidsutskottet
beslutar enligt ordförandens förslag.

Beslutet skickas till
Diariet
Tekniska nämnden
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Bilaga 1
Undertecknade reserverar sig mot den mycket anmärkningsvärda politiska
hanteringen av ärendet - Platsvarumärket Strömstad - och dess beslutade
placering i Kfu. Undertecknade anser att ärendet borde överlämnats till
Kommunstyrelsen för dialog och överläggning med näringslivet i Strömstad
innan beslut fattades.
Undertecknade lämnar härmed följande skriftliga förklaring till vår kritik av Kulturoch fritidsutskottets majoritetsbeslut (två ledamöter) och den politiska
hanteringen av frågan om platsvarumärket Strömstad!
Hösten 2015 beslutade Strömstads kommunstyrelse att medverka i projektet
Urban platsinnovation Sverige-Norge. Projektet som delvis EU-finansierades skulle
pågå under tre år och syftet var att tydliggöra och stärka varumärket Strömstad.
Informationsmöten arrangerades och en projektgrupp bildades med
representanter för såväl näringsliv som kommun. Att då fatta beslut utan att
kommunicera med berörda ägare av projektet borde tillhöra en förgången tid.
Tiden för dialog och överläggning har förvisso funnits, eftersom ärendet redan
under marsmötet var uppe första gången för beslut i Kfu. Då valde ett enigt
utskott (fyra ledamöter) att remittera ärendet till kommunstyrelsen då det ansågs
som ett näringslivsprojekt och därför ska beredas av dem som har ansvar för
näringslivsfrågor, vilket Kultur och fritidsutskottet inte har. Dock inträffade det
anmärkningsvärda att sittande majoritet därefter valde att stoppa ärendet från att
beredas av Kommunstyrelsen och dess ledamöter ogiltigförklarade
utskottsbeslutet från mars??
För undertecknade handlar inte ärendet om själva placeringen utan om det högst
rimliga kravet att kommunen tillsammans med övriga projektägare håller
överläggningar och söker gemensamt finna en lösning för placeringen av
platsvarumärket Strömstad. Vi anser att beslutet är en osedvanligt respektlös
behandling av de näringsidkare som under flera år arbetat med att bygga
Strömstads varumärke.
En god dialog och samverkan mellan näringslivet och kommunen är avgörande för
Strömstads utveckling. Detta är något som vi mitt i Covid 19-verkligheten blivit
brutalt påminda om. Därför borde ärendet ha överlämnats till Kommunstyrelsen
för handläggning, innefattande dialog och överläggning med företrädare för
Strömstads näringsliv, innan beslut fattades.
Åsa Torstensson (C)
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KS/2020-0268

KSkfu § 35

Ansökan om arrangörsbidrag kultur - Krokfest

Kultur- och fritidsutskotts beslut

1. att bevilja arrangörsbidrag med 15 000 : under förutsättning att
arrangemanget blir av.
2. att detta beslut ersätter tidigare beslut Kfu 2020-04-14 § 30

Sammanfattning av ärendet

”Krokfest” har ansökt om arrangörsbidrag för att anordna en tvådagars
festival. Från Strömstads kommun söks bidrag med 15.000:-. Hela arrangemanget
beräknas kosta 50.000:Krokfest startades sommaren 2018 av Petter Westerström och Joel Lind. De är
initiativtagare till och arrangörer av Krokstrandsfestivalen 2010-2012.
Arrangörerna kände ett behov av att återskapa det bästa av
Krokstrandsfestivalen, i ett mindre, mer hanterbart och hållbart format. Därefter
har de genomfört Kroksfest 2018 (en dag) och 2019 (två dagar).
Syftet med Krokfest är att skapa en mötesplats mellan generationer, kulturer,
konstformer samt landsbygd och stad. Festen anordnas i Krokstrand Folkets Hus
och programmässigt blandar de föreläsningar och workshops med barnaktiviteter
och musikartister.
Krokfest är inte vinstdrivet och allt eventuellt överskott återinvesteras i konceptet
Krokest, och därigenom Krokstrand som byggd.

Beslutsunderlag

Ansökan arrangörsbidrag 2020-03-29
Tjänsteskrivelse kulturansvarig 2020-04-01
Kultur- och fritidsutskottets beslut 2020-04-14 § 30

Förslag till beslut

Bevilja arrangörsbidrag med 15 000 :-

Beslutet skickas till

Petter Westerström, per mail
Diariet
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KS/2020-0215

KSkfu § 36

Ansökan om arrangörsbidrag kultur – 150
årsfirande av Hilma Svedal – Helena Lantz

Kultur- och fritidsutskotts beslut

1. att bevilja arrangörsbidrag med 20 000:- under förutsättning att
arrangemanget blir av.
2. att detta beslut ersätter tidigare beslut Kfu 2020-04-14 § 28

Sammanfattning av ärendet

Helena Lantz har ansökt om arrangörsbidrag för att anordna firandet av Hilma
Wounsch Svedal 150 år 26/7 ute på ön Alaska, Nord Långö.
Firandet 26/7 består av musikunderhållning av olika slag, mat, barnaktiviteter,
historieberättande och ny utställning om Hilma som kommer stå kvar ute på ön
och vara till glädje för många besökare.

Beslutsunderlag

Ansökan arrangörsbidrag 2020-03-06
Tjänsteskrivelse kulturansvarig 2020-04-01
Kultur- och fritidsutskottets beslut 2020-04-14 § 31

Förslag till beslut

Bevilja arrangörsbidrag med 20 000:-

Beslutet skickas till

Helena Lantz, per mail
Diariet
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KS/2020-0223

KSkfu § 37

Ansökan om arrangörsbidrag fritid Strömstads Löparklubb/StrömstadMilen

Kultur- och fritidsutskotts beslut

Bevilja arrangörsbidrag med 30 000 :- under förutsättning att arrangemanget blir
av.

Sammanfattning av ärendet

Strömstads löparklubb har ansökt om arrangörsbidrag för att
arrangera Strömstadmilen och i år har vi 30-års jubileum.
Arrangemanget vänder sig till alla. De har klasser för personer med
funktionsvariationer, barn- och ungdomsklasser, klasser för motionärer och
elitklasser. Arrangemanget lockar årligen ca 1500 deltagare från ett flertal länder
och är ett viktigt arrangemang för Strömstad.
Från Strömstads kommun söks bidrag med 50.000:-. Hela arrangemanget
beräknas kosta 500.000:-

Beslutsunderlag

Ansökan arrangörsbidrag 2020-03-09
Tjänsteskrivelse fritidschefen 2020-04-22

Förslag till beslut

Bevilja arrangörsbidrag med 30 000 :-

Beslutet skickas till

Roland Kindslätt, per mail
Diariet
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KS/2020-0210

KSkfu § 38

Ansökan om anläggningsbidrag - Överby
Pistolklubb

Kultur- och fritidsutskotts beslut

Bevilja anläggningsbidrag med 13 364:-

Sammanfattning av ärendet

Överby pistolklubb har ansökt om anläggningsbidrag. Föreningen har i bilaga till
ansökan angivit att man har kostnader för 26 728:- för driften av anläggningen. En
subvention på 50% innebär ett driftsstöd för anläggningen på 13 364:-

Beslutsunderlag

Ansökan om anläggningsbidrag 2020-03-04
Tjänsteskrivelse, fritidschefen 2020-04-22

Förslag till beslut

Bevilja anläggningsbidrag med 13 364:-

Beslutet skickas till

Lars-Åke Leander, per mail
Diariet
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Tel: 0526-196 78

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

15 (17)

Kultur- och fritidsutskott
Sammanträdesdatum
2020-05-04

KS/2020-0264

KSkfu § 39

Ansökan om arrangörsbidrag fritid Idefjordens SK

Kultur- och fritidsutskotts beslut

Bevilja arrangörsbidrag med 30 000 :- under förutsättning att arrangemanget blir
av.

Sammanfattning av ärendet

Idefjordens SK har ansökt om arrangörsbidrag för att arrangera Hittaut i
Strömstad arrangeras nu för 5:e året. Förra året registrerade sig 359 personer,
som tillsammans besökte mer än 10 600 stolpar. Vi tror att kanske lika många har
deltagit utan att varit registrerade.
I år kommer friskvård och idrott som kan utövas på egen hand få en större
betydelse för alla. Men tyvärr har coronakrisen gjort det svårare för oss att få
sponsorbidrag från det lokala näringslivet. Vi nödgas därför vända oss till
kommunen även i år och be om ekonomiskt stöd.
Från Strömstads kommun söks bidrag med 30.000:-. Hela arrangemanget
beräknas kosta 55.000:-

Beslutsunderlag

Ansökan arrangörsbidrag 2020-03-25
Tjänsteskrivelse fritidschefen 2020-04-22

Förslag till beslut

Bevilja arrangörsbidrag med 30 000 :-

Beslutet skickas till

Bengt Bivrin, per mail
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

16 (17)

Kultur- och fritidsutskott
Sammanträdesdatum
2020-05-04

KS/2020-0158

KSkfu § 40

Ansökan om anläggningsbidrag - Idefjordens
SK

Kultur- och fritidsutskotts beslut

Bevilja anläggningsbidrag med 33 350:-

Sammanfattning av ärendet

Idefjordens SK har ansökt om anläggningsbidrag. Föreningen har i bilaga till
ansökan angivit att man har driftskostnader för 66 700:-. 50 % subvention innebär
ett anläggningsbidrag på 33 350:-.

Beslutsunderlag

Ansökan om anläggningsbidrag 2020-02-12
Tjänsteskrivelse, fritidschef 2020-04-22

Förslag till beslut

Bevilja anläggningsbidrag med 33 350:-

Beslutet skickas till

Bengt Bivrin, per mail
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

17 (17)

Kultur- och fritidsutskott
Sammanträdesdatum
2020-05-04

KS/2020-0292

KSkfu § 41

Ansökan om arrangörsbidrag kultur - Dock
Station

Kultur- och fritidsutskotts beslut

Bevilja arrangörsbidrag med 20 000 :- under förutsättning att arrangemanget blir
av.

Sammanfattning av ärendet

Rockbandet Dock Station har ansökt om arrangörsbidrag för att arrangera
”Rockbåten lägger till”.
Ur ansökan:
”Vi har med vårat band och lokala gästartister tänkt angöra vid olika platser inom
kommunen i syfte att underhålla utomhus. Vi tänker spela livemusik av blandad
form från en båt ( Ms Saga/Sara ) vid olika bryggor i va 45 min vid varje stop. Vi
har tänkt oss 5 till 6 platser och starta vid ca 14 tiden.”
I dessa tider med inställda kulturevenemang är det viktigt att planera för
evenemang längre fram, som dessutom inte uppmuntrar till folksamlingar. Detta
event går att genomföras även om restriktionerna fortsätter.

Beslutsunderlag

Ansökan arrangörsbidrag 2020-04-17
Tjänsteskrivelse kulturansvarig 2020-04-20

Förslag till beslut

Bevilja arrangörsbidrag med 20 000 :-

Beslutet skickas till

Ulrik Hamberg, per mail
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78

