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KS/2020-0094 

KSkfu § 14 Information från fritidschef Kurt Dahlberg 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
att notera informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Fritidschef Kurt Dahlberg informerar om: 

- Ekonomi
- Fritidsgårdsverksamheten
- Föreningslivet
- Friluftsliv
- Skatepark
- Övrigt

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2020-0197 

KSkfu § 15 Ansökan om arrangörsbidrag fritid - Överby 
IBK 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
1. att bevilja arrangörsbidrag med 5 000 :-. 
2. att ingen utbetalning görs om arrangemanget ställs in med anledning 

av Coronaviruset. 

Sammanfattning av ärendet 
Överby IBK har ansökt om arrangörsbidrag för att under fyra speldagar under 
mars/april genomföra nionde upplagan av Gränscupen. 

Det är en endagarskurs för barn / ungdomar födda 2009-2006. Det kommer i år 
att delta ca 28 st lag från både Sverige och Norge. Totalt ca 420 st aktiva plus 
ledare. 

Platsen för evenemanget är Nordbysupermarket hallen. 3 /4 speldagar kommer vi 
att ha aktivitet i både A hall och B hallen. Överby kommer vara deltagande i alla 
åldersklasser.  

Från Strömstads kommun söks bidrag med 25.000:-. Hela arrangemanget 
beräknas kosta 50.000:- 

Beslutsunderlag 
Ansökan arrangörsbidrag 2020-03-02 
Tjänsteskrivelse Kommunchefen och Administrativa chefen 2020-03-02 

Förslag till beslut 
Bevilja arrangörsbidrag med 5 000 :-. 

Beslutet skickas till 
Mårten Oxenholt, per mail 
Diariet  
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 KS/2020-0155 

KSkfu § 16 Ansökan om anläggningsbidrag - Strömstads 
Bangolfklubb 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
att bevilja anläggningsbidrag med 20 000:- 

Sammanfattning av ärendet 
Strömstads Bangolfklubb har ansökt om anläggningsbidrag. Föreningen har i 
bilaga till ansökan angivit att man haft kostnader på anläggningen för 43.000:-. 

Investeringar  2020 beräknas till 30 000:-. 
Ny klippare  10 000:- 
Nya klubbor 20 000:-  

  

Beslutsunderlag 
Ansökan om anläggningsbidrag 2020-02-11 
Tjänsteskrivelse, fritidschefen  2020-03-02 

Förslag till beslut 
Bevilja anläggningsbidrag med 20 000:- 

Beslutet skickas till 
Bengt Haggren, per mail 
Diariet  
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 KS/2020-0117 

KSkfu § 17 Ansökan om arrangörsbidrag fritid - 
Strömstad Roddklubb 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
1. att bevilja arrangörsbidrag med 25 000 :-. 
2. att ingen utbetalning görs om arrangemanget ställs in med anledning 

av Coronaviruset. 

Sammanfattning av ärendet 
Strömstads roddklubb har ansökt om arrangörsbidrag för att skapa en dag där 
barn och vuxna kan aktiveras tillsammans i ett kul arrangemang som passar alla. 
Det är också kul att kunna ha en utomhusaktivitet i vår vackra stad. 

Föreningen har även bjudit in Strömstad gymnastikförening som står i 
målområdet och säljer mat och fika, det blir även en bra vinst för den föreningen. 
De bygger även en liten minibana för de allra minsta. Nu är det 4:e året i rad! 2 
maj är dagen.  
 
Från Strömstads kommun söks bidrag med 40 000:-. Hela arrangemanget 
beräknas kosta 150.000:- 

Beslutsunderlag 
Ansökan arrangörsbidrag 2020-01-30 
Tjänsteskrivelse fritidschefen 2020-03-02 

Förslag till beslut 
Bevilja arrangörsbidrag med 25 000 :-. 

Beslutet skickas till 
Malin Baerby, per mail 
Diariet  
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 KS/2020-0195 

KSkfu § 18 Projekt Vandringsleder, Bohusleden och 
Kuststigen - samarbeten Västkuststiftelsen 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
1. Att föreslå kommunstyrelsen besluta 
2. Att godkänna den föreslagna överenskommelse som anger ansvar och 

rollfördelning mellan regionen, Västkuststiftelsen och kommunerna i 
Bohuslän.  

3. Att utse ansvarig kontaktperson för Strömstads kommun gentemot 
huvudman Västkuststiftelsen. 

4. Att utse en lokal hållbar organisation i kommunen kring utveckling, 
underhåll och skötsel av vandringsleder i Strömstads kommun. 

  

Sammanfattning av ärendet 
Västra Götalandsregionen har tagit på sig ett övergripande ansvar för regionens 
två större låglandsleder (Bohusleden och Kuststigen) och gett Västkuststiftelsen i 
uppdrag att vara samordnare för ett pilotprojekt gällande dessa leder. 

Ärendet gäller 

• Att godkänna den föreslagna överenskommelse som anger ansvar och 
rollfördelning mellan regionen, Västkuststiftelsen och kommunerna i 
Bohuslän.  

• Utse ansvarig kontaktperson för Strömstads kommun gentemot 
huvudman Västkuststiftelsen 

• Utse en lokal hållbar organisation i kommunen kring utveckling, underhåll 
och skötsel av vandringsleder i Strömstads kommun 

  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-03-02 fritidschef 
Överenskommelse inom projektet vandringsleder - utveckling av Bohusleden och 
Kuststigen. 

Förslag till beslut 
kommunledningsförvaltningen föreslår Kultur- och fritidsutskottet besluta 

• Att föreslå kommunstyrelsen besluta 
• Att godkänna den föreslagna överenskommelse som anger ansvar och 

rollfördelning mellan regionen, Västkuststiftelsen och kommunerna i 
Bohuslän.  

• Utse ansvarig kontaktperson för Strömstads kommun gentemot 
huvudman Västkuststiftelsen 

STRÖMSTADS 
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• Utse en lokal hållbar organisation i kommunen kring utveckling, underhåll 
och skötsel av vandringsleder i Strömstads kommun 

  

Beslutet skickas till 
Diariet   
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 KS/2020-0054 

KSkfu § 19 Skrivelse om allmän toalett i Krokstrand 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
Kultur- och fritidsutskottet ser det som angeläget att frågan kan få en 
tillfredsställande lösning innan sommaren, men då underlag för beslut saknas i 
ärendet beslutar utskottet att uppdra till ordföranden att ta beslut i ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 
Krokstrands samhällsförening har kommit in med en skrivelse om behov för en 
toalettlösning vid badplatsen eller/och på hamnplanen i Krokstrand. 
 
Då det bedrivs både simskola och fjordlopp vid badplatsen finns det ett 
fritidsintresse att finna en tillfällig toalettlösning för sommaren 2020.  
 
Krokstrands IF har anmält intresse av att vara samarbetspartners, dialog 
mellan ordföranden i Krokstrands IF och fritidschef pågår. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande ställer frågan om ärendet kan tas som ett ordförandebeslut när dialog 
med Krokstrand IF är klar och finner att så sker. 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2020-0094 

KSkfu § 20 Information från kultursamordnare Tove 
Meyer 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
1. att notera informationen till protokollet. 
2. att kostnadsfrågan om skötsel och renovering av kulturfastigheter har 

diskuterats och ska följas upp i ett samråd med Strömstadslokaler. 

Sammanfattning av ärendet 
Kultursamordnare Tove Meyer informerar om: 

- Aktuell budget 
- Winter Word Festival 2020 
- Löpande dialog med föreningar & arrangörer, evenemang inställda 
- Pågående dialog om Svinesundsområdet 
- Dialog med Naturvårdsverket om Alaska 
- Ny arrendator på Friluftsmuseet 
- Statarlängan Blomsholm: nytt avtal, Skee hembygdsförening söker medel för 
renovering 
- Belysning & skyltning av skulpturer: Hakes Port mot Väster lagas, nya skulpturer 
får skyltar, staden berättar, skylta kulturhistoriska personligheter 
- Evenemang framåt: Lokstallet vernissage 2 maj  

  

Förslag till beslut under sammanträdet 
att kostnadsfrågan om skötsel och renovering av kulturfastigheter har diskuterats 
och bör följas upp i ett samråd med Strömstadslokaler. 

Beslutet skickas till 
Diariet  

STRÖMSTADS 
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 KS/2020-0179 

KSkfu § 21 Ansökan om arrangörsbidrag kultur - 
Kulturföreningen Kuling 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
1. att bevilja arrangörsbidrag med 50 000 :-. 
2. att ingen utbetalning görs om arrangemanget ställs in med anledning 

av Coronaviruset. 

Sammanfattning av ärendet 
Kulturföreningen Kuling har ansökt om arrangörsbidrag för den nyproducerade 
föreställningen Kapten Kulings äventyr på Kinesiska sjön.  
 
Från Strömstads kommun söks bidrag med 100.000:-. Hela arrangemanget 
beräknas kosta 270.000:- 

Beslutsunderlag 
Ansökan arrangörsbidrag 2020-02-20 
Tjänsteskrivelse kulturansvarig 2020-02-21 

Förslag till beslut 
Bevilja arrangörsbidrag med 50 000 :-. 

Beslutet skickas till 
Anders Nödtveidt, per mail 
Diariet  
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 KS/2019-0695 

KSkfu § 22 Studieförbunden 2020 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
att godkänna utbetalningen till de aktiva studieförbunden i kommunen. 

Sammanfattning av ärendet 
Varje år fördelar Strömstads kommun 240 000 kronor från kulturbudgeten till de 
aktiva studieförbunden i kommunen. Medlen fördelas utifrån en 
fördelningsnyckel som Västra Götalandsbildningsförbund tillhandahåller och 
baseras på inkommen statistik från förbunden (antal deltagare och antal 
arrangemang).  

Beslutsunderlag 
VGB fördelningsnyckel för 2020 
Tjänsteskrivelse kulturansvarig 2020-03-03  

Förslag till beslut 
att godkänna utbetalningen till de aktiva studieförbunden i kommunen. 

Beslutet skickas till 
Diariet  
Ekonomiavdelningen  
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 KS/2020-0208 

KSkfu § 23 Placering av platsvarumärket på uppdrag av 
Tekniska 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
att återremittera ärendet till Kommunstyrelsen 

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. 

Beslutsunderlag 
Ärende KS/2018-0442 Ankaret på plagen 
Tjänsteskrivelse kulturansvarig 2020-03-05 

Förslag till beslut 
På uppdrag av ordförande i Kultur- och fritidsutskottet och efter beslut i Tekniska 
nämnden, föreslås utskottet  

Att i dialog under sittande sammanträde utse en ny lämplig placering för 
platsvarumärket Strömstad. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Åsa Torstensson (C) yrkar att platsvarumärket ursprungligen var ett 
näringslivspolitiskt projekt och ifrågasätter att Tekniska nämnden har befogenhet 
att ge Kultur- och fritidsutskottet uppdrag att besluta om placeringen. Åsa 
Torstensson yrkar på att ärendet remitteras till Kommunstyrelsen. 

Marie Edvinsson Kristiansen (M) yrkar bifall till Åsa Torstenssons yrkande. 

Beslutsgång 
Ordföranden begär kort ajournering. 
Ordföranden Mats Granberg (S) och Lars-Åke Karlgren (V) bifaller Åsa 
Torstenssons yrkande att ärendet återremitteras till Kommunstyrelsen, med 
hänvisning till att det råder oklarheter om vem som ska ta beslut i ärendet. 

Beslutet skickas till 
Diariet  

STRÖMSTADS 
KOMMUN 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (19) 
 Kultur- och fritidsutskott  
 Sammanträdesdatum  
 2020-03-13  
   
    

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

 

 

 KS/2020-0239 

KSkfu § 24 Översyn om nytt reglemente för Kultur- och 
fritidsutskottet 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
att ge uppdrag till förvaltningen om påbörjan av översyn av reglemente för Kultur- 
och fritidsutskottet. 

Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden noterar att utskottets ansvarsområde – utöver delegationsbeslut, är 
otydliga och föreslår att en översyn görs av reglemente för Kultur- och 
fritidsutskottet. 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2020-0209 

KSkfu § 25 Utvecklingsförslag kultur- och fritid inför 
budget 2021 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
1. att lägga till ett extra Kultur- och fritidsutskottsmöte 14 april 2020 klockan 

14:00-16:00 för ytterligare diskussion om prioriterade 
utvecklingsområden i årets budget. 

2. att lyfta frågan om gemensam vaktmästarfunktion för alla nämnder i ett 
samråd med Strömstadslokaler. 

Sammanfattning av ärendet 
Budgetarbetet inför 2021 startar upp under tidig vår 2020. Det finns inom ramen 
för detta behov av att inom kultur- och fritidsverksamheten föra en dialog med 
kultur- och fritidsutskottet kring resursfördelning och prioriterade områden inför 
budget 2021 (med utgångspunkt från dagens budgetläge) samt identifiera 
eventuella utvecklingsområden som behöver lyftas fram i budgetskrivelsen för 
kommande år. Det senare ska stämmas av med kommundirektören och tillika 
förvaltningschefen för kommunledningsförvaltningen, som sätter yrkanden för 
förvaltningen i ett större sammanhang där förvaltningens andra verksamheter 
också beaktas.  

Under utskottsmötet kommer fritids- och kulturansvariga att presentera förslag 
på prioriteringar och ge ledamöterna en djupare inblick inom några områden där 
det finns utvecklingspotential att förbättra verksamheterna ytterligare genom en 
resurstilldelning. Dessa presentationer har för avsikt att skapa underlag för dialog 
och beslut i utskottet, rörande budgetäskanden inom kultur och fritid, inför 
budget 2021.  

Vid behov kan ytterligare dialog med verksamheterna behöva hållas innan beslut 
kan fattas inom utskottet.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-03-05 
Presentationsunderlag som ges ut vid sittande möte kring prioriteringsförslag 

Förslag till beslut 
Utvecklingsavdelningen föreslår kultur- och fritidsutskottet att besluta 
att genom dialog i utskottet peka ut eventuella områden som man anser ska lyftas 
fram som möjliga utvecklingsprojekt i budgetarbetet för budget 2021.  

Förslag till beslut under sammanträdet 
att lägga till ett extra Kultur- och fritidsutskottsmöte 14 april 2020 klockan 14:00-
16:00 för ytterligare diskussion om prioriterade utvecklingsområden i årets 
budget. 

STRÖMSTADS 
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att lyfta frågan om gemensam vaktmästarfunktion för alla nämnder i ett samråd 
med Strömstadslokaler. 

  

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2020-0238 

KSkfu § 26 Begäran om ytterligare medel för 
fritidsgårdsverksamheten 2020 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
1. att föreslå Kommunstyrelsen besluta 
2. att bevilja ytterligare 300 000 kr till fritidsbudgeten 2020 för att bibehålla 

fritidsgårdsverksamheten. 

Sammanfattning av ärendet 
Fritidschef Kurt Dahlberg informerar utskottet om att nystartsjobb och 
arbetsträningspersonal behöver kunna konverteras till ordinarie personal.  
 
För att bibehålla verksamheten i samma omfattning som 2019 finns behov för 
ytterligare 300 000 kr till fritidsbudgeten 2020. 

Beslutsunderlag 
Budgetpresentation fritidschef 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Utskottet ställer sig bakom förslaget att yrka ytterligare 300 000 kronor till 
fritidsbudgeten 2020. 

Beslutet skickas till 
Diariet  

STRÖMSTADS 
KOMMUN 
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 KS/2019-0674 

KSkfu § 27 Fastställande av sammanträdestider Kultur- 
och fritidsutskott 2020 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
att fastställa följande sammanträdestider för resterande del av året 2020: 

Måndag 4 maj ersätter fredag 8 maj (kl 9-12) 
Fredag 4 september, kl 9-12 
Fredag 30 oktober, kl 9-12 

  

Sammanfattning av ärendet 
Utvecklingsavdelningen och Kultur- och fritidsutskottet tar gemensamt fram 
sammanträdestider för resterande del av året 2020. 

Fritidschef Kurt Dahlberg har förhinder att delta på sammanträdet den 8 maj, 
utvecklingsavdelningen föreslår därför att flytta sammanträdet till den 4 maj.  

  

Förslag till beslut under sammanträdet 
att fastställa följande sammanträdestider för resterande del av året 2020: 

Måndag 4 maj ersätter fredag 8 maj (kl 9-12) 
Fredag 4 september, kl 9-12 
Fredag 30 oktober, kl 9-12 

Beslutet skickas till 
Ledamöter och ersättare i Kultur- och fritidsutskottet 
Tove Meyer, kulturansvarig 
Kurt Dahlberg, fritidschef 
Diariet 

STRÖMSTADS 
KOMMUN 
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