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Närvarolista 

Beslutande 
Ledamöter Mats Granberg (S), ordförande 

Åsa Torstensson (C), vice ordförande 
Kerstin Karlsson (L), §§ 49-54 

Tjänstgörande ersättare Lars Åke Karlgren (V) 

Övriga närvarande 
  

Övriga deltagare Marcus Palm, avdelningschef Folkhälsa och kultur 
Tove Meyer, kulturansvarig 
Jessica Corneliusson, sekreterare  
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KSkfu § 48 Ansökan om arrangörsbidrag - Björneröds 
ridklubb Strömstad 

Ärende: KS/2022-0279 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
att bevilja 10 000 kronor i arrangörsbidrag till Björneröds ridklubb. 

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Kerstin Karlsson (L) i handläggningen i detta ärende. 

Sammanfattning av ärendet 
Björneröds ridklubb ansöker om bidrag för arrangerande av hopptävling 1 maj.  

Följande kostnader redovisas för arrangemanget: 
Domare, överdomare, hyra av högtalaranläggning och tidtagaranläggning.  
Därtill inköp av prisrosetter och hederspriser.  
Inköp för enklare servering samt förberedelser i form av hindermålning, städning, 
sophämtning, slamsugning mm.  
 
Den totala kostnaden kunde inte redovisas vid ansökningsdatum 21 april. 
Föreningen fick godkänt att komplettera ansökan i efterhand, då utgifter och 
inkomster sammanställts.  

Föreningen redovisade 2022-06-15 kostnader på 22 073,75 kr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-06-16 
Ansökan om arrangörsbidrag - Björneröds ridklubb Strömstad 

Förslag till beslut 
att bevilja 25 000 kr i arrangörsbidrag till Björneröds ridklubb. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Då den totala kostnaden blev mindre än den förväntade kostnaden föreslår Mats 
Granberg att bevilja 10 000 kr till Björneröds ridklubb. 

Beslutsgång 
Ordföranden Mats Granberg (S) ställer proposition på förvaltningens förslag och 
sitt förslag och finner att utskottet beslutar enligt Mats Granbergs (S) förslag. 

Beslutet skickas till 
Björneröds ridklubb 
Diariet 
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KSkfu § 49 Ansökan om arrangörsbidrag - Räkanhoppet 
2022 - Strömstad Ridklubb 

Ärende: KS/2022-0446 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
att bevilja arrangörsbidrag med 25 000 kronor till Strömstad ridklubb. 

Sammanfattning av ärendet 
Strömstads Ridklubb har ansökt som arrangörsbidrag för att anordna 
Räkanhoppet 2022. Från Strömstad Kommun söks 85 000:-. Arrangemanget 
beräknas kosta 529 000:- 

Beslutsunderlag 
Ansökan arrangörsbidrag 2022-08-02 
Tjänsteskrivelse avdelningschef Folkhälsa och kultur 2022-08-17 

Förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningen föreslår Kultur- och fritidsutskottet besluta att 
utbetala ett arrangörsbidrag på 25 000:- 

Beslutet skickas till 
Mikael Källsvik, per mail 
Diariet 
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KSkfu § 50 Ansökan om ekonomisk ersättning för 
intäktsbortfall i samband med Strömstad 
Hockey Classic - Lions hockey 

Ärende: KS/2022-0478 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
att skicka ärendet vidare till Strömstadslokaler för beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Classic Lions Hockey (LH) är en ideell förening belägen i Skee, Strömstad Kommun. 
Föreningen bedriver hockeyverksamhet i Strömstad Kommuns ishall som 
föreningen hyr utav kommunen.  

Årligen så har (LH) i samarbete med Strömstad Hockey Classic (SHC) anordnat 
cupen Strömstad Hockey Classic i ishallen. Under cupen så har LH ansvarat för 
diverse funktionärer, skött parkering, försäljning av lotterier och försäljning i 
kafeterian.  

SHC har sedan pandemins start 2020 inte kunnat anordnas som vanligt grund av 
restriktionerna från Folkhälsomyndigheten och LH har de sista åren haft lägre 
intäkter än "vanliga år" för evenemanget. Under våren gick ishallens kylanläggning 
sönder vilket har lett till att is inte kunnat läggas i tid för att kunna anordna SHC i 
ishallen i Skee, utan evenemanget fick flyttas till annan anläggning. På grund av 
den trasiga anläggningen så har LH drabbats av totalt intäktsbortfall för detta 
evenemang 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-08-26 
Ansökan, Lions Hockey 

Förslag till beslut 
Att utskottet diskuterar ärendet samt fattar ett beslut i frågan. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordföranden Mats Granberg (S) föreslår att skicka ärendet vidare till 
Strömstadslokaler för ett formellt beslut. 

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

Beslutet skickas till 
Diariet 
Kjell Hilmersson, via mail 
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KSkfu § 51 Ansökan om arrangörsbidrag -  Bar(n)a läsa - 
TEXTIVAL 

Ärende: KS/2022-0437 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
Bevilja arrangörsbidrag med 15 000 :-. 

Sammanfattning av ärendet 
Textival har ansökt om arrangörsbidrag för att arrangera en programserie i hela 
Västra Götalandsregionen. Från Strömstads kommun söks bidrag med 20.000:-. 
Hela arrangemanget beräknas kosta cirka 490 000 kronor. 

Ur ansökan: 

I Textivals nya programserie bar(n)a läsa vill vi lyfta läsning som en lustfylld 
aktivitet och skapa och ge plats åt nya litterära rum riktade mot barn och unga på 
orter runt om i Västra Götalandsregionen genom att arrangera läsningar i vår 
region. Läsningarna spelas också in och släpps sedan som poddversion, i syfte att 
öka tillgängligheten för de barn och unga som inte kan närvara vid lästillfället.  
 
Under 16 tillfällen bjuder vi in barn och unga att lyssna till läsningar på bokbussar, 
skolbibliotek och kulturhus för att tillsammans utforska det barnlitterära rummet 
utifrån målgruppens önskningar och viljor. Programmet kommer att bestå av två 
delar. Dels läsningar av två verk. Dels en samtalsstund med uppläsaren där 
publiken får ställa frågor, undringar och samtala om texterna de just fått lyssna 
till.  
Litteratururvalet görs av våra samarbetspartner, där de tar fram fem alternativ för 
de inbjudna att rösta kring. De inbjudna barn- och unga röstar sedan fram två 
texter som läsaren läser upp vid programtillfället. Inom programserien vill vi skapa 
och ge plats åt nya litterära rum riktade mot barn och unga på orter runt om i 
Västra Götalandsregionen genom att arrangera läsningar i vår region. Dit vill vi 
bjuda in skolklasser, barn- och ungdomsgrupper och andra intresserade för att 
bredda litteraturintresset och öka nyfikenheten lokalt. 

Beslutsunderlag 
Ansökan arrangörsbidrag 2022-07-11 
Tjänsteskrivelse Kulturansvarig 2022-08-23 

Förslag till beslut 
Bevilja arrangörsbidrag med 15 000 :-. 

Beslutet skickas till 
Anna Karlsson, per mail 
Diariet 
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KSkfu § 52 Kostnadsförslag förråd - Konsthallen 
Lokstallet 2022 

Ärende: KS/2022-0041 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
att låta AB Strömstadslokaler ta fram kostnadsförslag för uppförande av nytt 
förråd bredvid ny personalbod vid Konsthallen Lokstallet. 

Sammanfattning av ärendet 
Under sommaren 2022 har en ny personalbod uppförts vid Konsthallen Lokstallet. 
Den tidigare personalboden innehöll även ett förråd vilket är en förutsättning för 
att verksamheten ska flyta på smidigt vid konsthallen. I förrådet förvaras material, 
verktyg, stolar mm. I personalboden finns utrymme för viss förvaring men där är 
fokus främst på personalutrymme /kök och omklädning för personal. 

Under 2022 söktes bygglov för ny personalbod och i samband med det sökte AB 
Strömstadslokaler även bygglov för nytt förråd, vilket godkändes av miljö- och 
byggnämnden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kulturansvarig 2022-08-23 
Strömstad 4:16, Lokstallet - ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av 
personalbyggnad/förråd samt rivning av befintlig byggnad, MBN-2022-626 

Förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsutskottet besluta 
att låta AB Strömstadslokaler ta fram kostnadsförslag för uppförande av nytt 
förråd bredvid ny personalbod vid Konsthallen Lokstallet. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
AB Strömstadslokaler 
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KSkfu § 53 Beställare och projektägare takrenoveringen 
Statarlängan Blomsholm 

Ärende: KS/2021-0509 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
att Strömstads kommun är beställare och projektägare av takrenoveringen på 
fastigheten Statarlängans Blomsholm vid Blomsholms Säteri, i samverkan med 
Skee Hembygdsförening och Bohusläns museum. 

Sammanfattning av ärendet 
Bakgrund 

Statarlängan Blomsholm som ägs av GLG Fastigheter och arrenderas av 
Strömstads kommun är i behov av omläggning av tak eftersom det under 
sommaren 2021 regnande in på flera ställen, delvis pga bristande underhåll. Skee 
Hembygdsförening driver idag våffelcafé och verksamhet i Statarlängan och 
erhåller årligen ett driftsbidrag av kommunen. Statarlängan ligger i ett område 
som av Länsstyrelsen är utpekat som riksintresse pga unika lämningar och unik 
säterimiljö. Fastighetsägaren har idag inget intresse i att lägga medel på 
underhållet av byggnaden utan lämnar över ansvaret på Strömstads kommun 
genom ett tidigare undertecknat avtal som i skrivande stund har löpt ut. 

Kulturansvarig har tillsammans med Skee Hembygdsförening sökt medel av 
Länsstyrelsen och Thordénstiftelsen och erhållit cirka 275 000 kr i bidrag.  

Efter genomfört upphandlingsförfarande har omläggningen av taket beräknats 
kosta cirka 320 000 (ex moms) plus eventuellt extra kostnader för materialpriser 
(vilka har stigit de senaste månaderna). Medlen måste användas i år 2022 och 
rekvireras i efterhand.  

Avtalet mellan GLG Fastigheter och Strömstads kommun har löpt ut och det 
kommande avtalet måste ses över, huruvida och i vilken mån Strömstads kommun 
ska ta på sig underhåll. 

Representanter för kultur- och fritidsutskottet har haft dialog med 
fastighetsägaren som genom ett intyg godkänt omläggningen av taket. 

Strömstads kommun står som projektägare och ansvariga, och har tillsammans 
med Skee hembygdsförening dialog med relevanta aktörer såsom 
byggnadsentreprenör och Bohusläns museum för att tillgodose att arbetet utförs 
på ett korrekt sätt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-08-24 
Beslut om bidrag i ärende 434-51992-2021 Blomsholm 
Intyg Statarlängan Blomsholm från GLG Fastigheter 
Beslut att bevilja Skee hembygdsförening 75 000 kr 
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Förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsutskottet besluta 

att Strömstads kommun är beställare och projektägare av takrenoveringen på 
fastigheten Statarlängans Blomsholm vid Blomsholms Säteri, i samverkan med 
Skee Hembygdsförening och Bohusläns museum. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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KSkfu § 54 Redovisning av delegationsärenden 
Ärende: KS/2022-0036 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
att notera redovisningen av delegationsbesluten till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av delegationsbeslut:  

Ärendenummer Ärendetyp Ärendemening Bidrag 
 
 
KS/2022-0447 

 
 
E1b Arrangörsstöd 

Ansökan om arrangörsbidrag - 
Irländsk festival Krokstrand Folkets 
hus - Lövlidens Culture Cafe 

 
Arrangörsbidrag 
5000 kr 

 
 
KS/2022-0390 

 
E1e Grund- och 
aktivitetsbidrag 

Ansökan om grund- och 
aktivitetsbidrag - Friskis & Svettis 
Strömstad 

 
Grundbidrag 975 
kr 

 
KS/2022-0379 

 
E1b Arrangörsstöd 

Ansökan om arrangörsbidrag - 
Julkonsert - Gospelgruppen Glory 

Arrangörsbidrag 
10 000 kr 

 
 

KS/2022-0356 

 
 

E1b Arrangörsstöd 

Ansökan om arrangörsbidrag - 
Bohuscupen div 3 hoppning - 
Strömstad Ridklubb 

 
Arrangörsbidrag 
15 000 kr 

 
 
 
KS/2022-0353 

 
 
 
E1b Arrangörsstöd 

Ansökan om arrangörsbidrag - 
Utställning "De stickade för Bohus 
Stickning" under Bohusfestivalen 
2022 - Karin Askberger firma 

 
 
Arrangörsbidrag 
8000 kr 

 
 
KS/2022-0352 

 
 
E1b Arrangörsstöd 

 
Ansökan om arrangörsbidrag - 
Dagfest 9 juli - Skulpturpark Koster 

 
Arrangörsbidrag 
20 000 kr 

 
 
KS/2022-0350 

 
E1e Grund- och 
aktivitetsbidrag 

Ansökan om grund- och 
aktivitetsbidrag - Skee Sockens 
Hembygdsförening 

 
Grundbidrag 1831 
kr 

 
 
KS/2022-0347 

 
E1e Grund- och 
aktivitetsbidrag 

Ansökan om grund- och 
aktivitetsbidrag - SRF Strömstad- 
Tanum, Synskadadesförening 

 
Grundbidrag 838 
kr 

 
 
KS/2022-0346 

 
E1e Grund- och 
aktivitetsbidrag 

Ansökan om grund- och 
aktivitetsbidrag - Strömstads 
Bangolfklubb 

 
Grundbidrag 856 
kr 

 
 
 
KS/2022-0336 

 
 
 
E1b Arrangörsstöd 

Ansökan om arrangörsbidrag - 
Simskola i Krokstrand - 
Samhällsföreningen Krokstrand- 
Björneröd-Flöghult 

 
 
Arrangörsbidrag 
5000 kr 

 
 
KS/2022-0323 

 
E1e Grund- och 
aktivitetsbidrag 

Ansökan om grund- och 
aktivitetsbidrag - Seläters 
Hembygdsförening 

 
Grundbidrag 1213 
kr 
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KS/2022-0319 E1b Arrangörsstöd 

Ansökan om arrangörsbidrag - 
Irländsk festival juli 2022 - Lövlidens 
culture café 

Arrangörsbidrag 
10 000 kr 

KS/2022-0305 E1b Arrangörsstöd 
Ansökan om arrangörsbidrag - 
Fotbollsfritids - IFK Strömstad 

Arrangörsbidrag 
6000 kr 

KS/2022-0269 
E1g 
Samlingslokalbidrag 

Ansökan om stöd för samlingslokaler - 
Hogdalsbygdegårdsförening 

Samlingslokalsstöd 
5000 kr 

KS/2022-0228 E1b Arrangörsstöd 

Ansökan om arrangörsbidrag - 
Invigning Skateparken - Strömstad 
Skateboardklubb 

Arrangörsbidrag 
10 000 kr 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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