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 Kultur- och fritidsutskott  
 Sammanträdesdatum Ärende 
 2021-04-09 KS/2021-0048 
   
    

Justeringens tid och plats 2021-04-19 Kommunledningskontoret 
  
Sekreterare   Paragrafer 19–29 
 Jessica Corneliusson 
  
Ordförande  
 Mats Granberg 
  
Justerare  
 Åsa Torstensson 

 
  
 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Kultur- och fritidsutskott 
  
Sammanträdesdatum 2021-04-09 
  
Datum då anslaget sätts upp 2021-04-19 Datum då anslaget tas ned 2021-05-11 
  
Protokollets förvaringsplats Kommunledningskontoret 
  
Underskrift   
 Jessica Corneliusson 
  

 

Tid och plats 2021-04-09 kl 09.00–12.00 
 Kommunstyrelsesalen 
Beslutande  
Ledamöter Lena Martinsson (S) 

Kerstin Karlsson (L) 
Mats Granberg (S), ordförande 
Åsa Torstensson (C), vice ordförande 

  
Tjänstgörande ersättare Marie Edvinsson Kristiansen (M), § 19 
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Övriga närvarande  
Ersättare Marie Edvinsson Kristiansen (M) 
  
Övriga deltagare Kurt Dahlberg, fritidschef, § 19-22 

Tove Meyer, kultursamordnare 
Jessica Corneliusson, sekreterare 
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KS/2021-0147 

KSkfu § 19 Ansökan om anläggningsbidrag - Björneröds 
Ridklubb Strömstad 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
att bevilja anläggningsbidrag med 10 000:- 

Jäv 
Kerstin Karlsson är jävig och deltar inte i ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 
Björneröds ridklubb har ansökt om anläggningsbidrag. Föreningen har 
driftskostnader i form av hyra av anläggningen på 20.000:- . Subvention av 50% 
innebär ett driftstöd på 10 000:-.  

Beslutsunderlag 
Ansökan om anläggningsbidrag 2021-02-11 
Tjänsteskrivelse, Fritidschefen 2021-03-25 

Förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsutskottet besluta 

att bevilja anläggningsbidrag med 10 000:- 

Beslutet skickas till 
Kerstin Karlsson, per mail 
Diariet 
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 KS/2021-0150 

KSkfu § 20 Ansökan om anläggningsbidrag - Strömstads 
Bangolfklubb 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
att bevilja anläggningsbidrag med 21 500:- 

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:-. 

50 % av kostnaden erhålls i anläggningsbidrag 21 500:- 

  

Beslutsunderlag 
Ansökan om anläggningsbidrag 2021-02-14 
Tjänsteskrivelse, Fritidschef 2021-03-25 

Förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsutskottet besluta 
 
att bevilja anläggningsbidrag med 21 500:- 

Beslutet skickas till 
Bengt Haggren, per mail 
Diariet  
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 KS/2021-0181 

KSkfu § 21 Ansökan om arrangörsbidrag fritid - Hittaut - 
Idefjordens SK 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
att bevilja arrangörsbidrag med 30 000 :- under förutsättning att arrangemanget 
blir av. 

Sammanfattning av ärendet 
Hittaut är ett friskvårdsprojekt som drivs av orienteringsklubbar över hela Sverige, 
i år på över 70 orter. Det är nu fjärde året som vi är med i den formen (två år 
tidigare körde vi under namnet Stolpjakten). Idén är att deltagarna ska besöka 
checkpoints (stolpar) som vi placerat ut i centrala Strömstad och omgivande 
skogar. Kartorna kan hämtas på olika platser, bl a turistbyrån och i receptionen på 
stadshuset. Den går också att ladda ner i en app i telefonen. När du hittat stolpen 
så registrerar du en bokstavskod - som motsvarar en lott i några lottdragningar 
som vi genomför.  2021 är Friluftslivets år - det här är föreningens bidrag till det! 

Beslutsunderlag 
Ansökan arrangörsbidrag 2021-03-02 
Tjänsteskrivelse Fritidschef 2021-03-25 

Förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsutskottet besluta 
 
att bevilja arrangörsbidrag med 30 000 :-. 

Beslutet skickas till 
Bengt  Bivrin, per mail 
Diariet  
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 KS/2021-0205 

KSkfu § 22 Ansökan om anläggningsbidrag - 
Hinderlöparen Samfällighetsförening 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
att avslå ansökan men uppmana föreningen att söka externa bidragsgivare. 

Sammanfattning av ärendet 
Föreningen har tidigare blivit hänvisad till fritidschef Kurt Dahlberg inom 
kommunen, och har pratat med honom på vägnar av styrelsen i Hinderlöparen 
samfällighetsförening på Odelsberg om det är möjligt att söka kommunalt stöd för 
att rusta upp lekplatsen på samfällighetsföreningens gemensamma område. Efter 
samtal med Kurt blev föreningen uppmanad om att skicka in ansökan om 
anläggningsbidrag via e-tjänsten, samt bifoga en förklaring.  

Lite information om föreningen:  
Hinderlöparens samfällighetsförening består av 26 hushåll. Föreningens ekonomi 
är stabil, och de löpande kostnaderna finansieras av månadsavgifter. Föreningen 
upplever nu en ny generation av tillflyttningar med många barnfamiljer, och det 
råder ett starkt önskemål om en uppgradering av lekplatsen. Detta har tidigare 
inte varit prioriterat. Lekplatsen består i nuläget av en äldre gunga som inte 
lämpar sig för småbarn, samt en sandlåda. Föreningen vill utöka med en 
klätterställning som passar yngre barn, en kubbsarg och ett basketmål. Styrelsen 
har till förfogande 10 000 kronor, men det räcker inte till för att köpa önskad 
utrustning med god kvalitet och säkerhet enligt Europastandard. 

Föreningen har tittat på en ställning som passar barn från 1 årsåldern, som kostar 
knappt 25 000 kr. En mindre kubbsarg ligger på ca 2500 kr och ett basketmål för 
utomhusbruk med stativ kostar ca 8500 kr. Föreningen har redan bra 
sandunderlag som fallskydd och monteringen görs av händiga inom föreningen. 
Den totala kostnaden för utvecklingsplanerna kommer utgöra ca 36 000 kronor. 
Föreningen önskar därför att söka stöd från Strömstads kommun för det 
överskjutande beloppet på ca 26 000 kronor.  

En diskussion har förts med tekniska förvaltningen och folkhälsostrateg där vi 
diskuterade inkommande förfrågningar om bidrag till lekplatser, här landade vi i 
att vi får inrikta de kommunala medlen till att utveckla de kommunala 
lekplatserna och spontanidrottsytorna. Det vi kan göra är att hänvisa till externa 
bidragsgivare typ Thordénstiftelsen och liknande. Därmed föreslås avslag till 
ansökan. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om anläggningsbidrag 2021-03-18 
Tjänsteskrivelse, Fritidschefen 2021-03-25 
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Förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsutskottet besluta 
 
att avslå ansökan men uppmana föreningen att söka externa bidragsgivare. 

Beslutet skickas till 
Reidun Saether, per mail 
Diariet  
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 KS/2020-0450 

KSkfu § 23 Utlåning av konstverk till Lokstallet 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
att utlåna de konstverk av Inge Schiöler till Konsthallen Lokstallet som idag finns i 
kommunal ägo. 

Sammanfattning av ärendet 
 
Konsthallen Lokstallets utställningsproducent Yngve Brothén planerar under 
sommaren 20201 en utställning med verk av bland annat Inge Schiöler och vill i 
samband med detta låna några av de verk som finns i Strömstads kommuns ägo. 
Det handlar om cirka fem tavlor av Inge Schiöler. Verken hänger i dagsläget i 
Stadshuset och en närmare lista på vilka verk det gäller kommer lämnas till 
kulturutskottet om så önskas. Utlåningen dokumenteras noggrant i diariet.  

Kommunen har idag en konstförsäkring vars premie i och med utställningen 
utökas så att verken har ett fullgott försäkringsskydd både på plats i konsthallen 
och under transporten.  
Konsthallen Lokstallet har genom åren många gånger ställt ut verk vars värde varit 
högt. Konsthallen är alltid bemannad vid öppning och omfattas av larm och 
bevakning under kvällar och nätter.  
 
Utställningen pågår mellan 7/8 - 19/9 2021 och deltagande konstnärer är: Maj 
Arnell, Alf Lindberg, Karin Parrow och Inge Schiöler. 

  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kulturansvarig Tove Meyer 2021-03-01 

Förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsutskottet besluta 
 
att utlåna de konstverk av Inge Schiöler till Konsthallen Lokstallet som idag finns i 
kommunal ägo. 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2018-0482 

KSkfu § 24 Handlingsplan - konst i offentlig miljö 
 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
1. att anta reviderad handlingsplan för konst i offentlig miljö 
2. att följande revideringar i handlingsplanen görs: förtydligande att 

handlingsplanen gäller hela kommunen samt att meningen "att 
konstrådets beslut av inköp fastställs av utskottet", ändras till "förslag av 
inköp fastställs av utskottet".  

Sammanfattning av ärendet 
I början av 2019 antogs en fyraårig handlingsplan för hur Strömstads kommun ska 
arbeta med den offentliga konsten (i synnerhet inköp av skulpturer). I samband 
med att styrdokumenten för kultur revideras under våren 2021 så uppdateras 
även handlingsplanen för konst, så att den aktualiseras. 

Beslutsunderlag 
Handlingsplan för konst i offentlig miljö 2021-2024 

Förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kulturutskottet besluta 

att anta den reviderade handlingsplanen för konst i offentlig miljö.  

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2021-0174 

KSkfu § 25 Ansökan om arrangörsbidrag kultur - Kapten 
Kuling - Kulturföreningen Kuling 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
1. att bevilja arrangörsbidrag med 35 000 :- under förutsättning att 

arrangemanget blir av. 
2. att Strömstads kommuns logga står med i tryck 

Sammanfattning av ärendet 
Kulturföreningen Kuling har ansökt om arrangörsbidrag för att producera en ny 
bok både fysiskt och digitalt som bygger på det nyproducerade manuset som 
skulle ha spelats 2020. Det blir troligen ingen föreställning under sommaren 2021 
och produktionen av materialet är ”ett försök att fylla tomrummet och saknaden 
av Kapten Kuling”. 

Strömstads kommun har i sina styrtal för 2021 beslutat att fler av 
arrangörsbidragen skall gå till barn- och ungaverksamhet. Kulturföreningen Kuling 
bidrar med musik och glädje till så många barn och familjer runt om i Strömstad.  

Från Strömstads kommun söks bidrag med 50.000:-. Hela arrangemanget 
beräknas kosta 61.514:- 

En förutsättning för stödet är att Strömstads kommuns logga står med i tryck.  
 

Beslutsunderlag 
Ansökan arrangörsbidrag 2021-02-26 
Tjänsteskrivelse Kulturansvarig 2021-03-03 

Förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsutskottet besluta 
 
att bevilja arrangörsbidrag med 35 000 :-  

Beslutet skickas till 
Anders Nödtveidt, per mail 
Diariet  
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 KS/2021-0199 

KSkfu § 26 Ansökan om arrangörsbidrag kultur - 
Krokfest#4 - Föreningen Folkets Hus i 
Krokstrand 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
att bevilja arrangörsbidrag med 20 000 :- under förutsättning att arrangemanget 
blir av. 

Sammanfattning av ärendet 
Krokfest i Strömstad har ansökt om arrangörsbidrag för att anordna två 
evenemang under 2021. Ett under sommaren och ett under Alla Helgonahelgen i 
höst. Fokus ligger även i år på arrangemang för hela familjen. Strömstads kommun 
har i sina styrtal för 2021 beslutat att fler av arrangörsbidragen skall gå till barn- 
och ungaverksamhet.   

Föreningen tipsas även om att söka ytterligare finansiering genom till exempelvis 
Thordénstiftelsen.  

Från Strömstads kommun söks bidrag med 30.000:-. Hela arrangemanget 
beräknas kosta 30.000:- 

Beslutsunderlag 
Ansökan arrangörsbidrag 2021-03-19 
Tjänsteskrivelse kulturansvarig 2021-03-19 

Förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsutskottet besluta 
 
att bevilja arrangörsbidrag med 20 000 :-. 

Beslutet skickas till 
Petter Westerström, per mail 
Diariet  
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 KS/2021-0209 

KSkfu § 27 Ansökan om arrangörsbidrag kultur - Pop-up 
Opera med StrömstadOperan - 
StrömstadOperan 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
att bevilja arrangörsbidrag med 20 000 :- under förutsättning att arrangemanget 
blir av. 

Sammanfattning av ärendet 
StrömstadOperan har ansökt om arrangörsbidrag för att anordna pop-up 
konserter på olika bryggor runt om i Strömstads kommun under sommaren 2021. 
Ett corona-anpassat program som är viktigt för att hålla Strömstads kulturliv 
levande trots pandemi. Från Strömstads kommun söks bidrag med 25.000:-. Hela 
arrangemanget beräknas kosta 165.000:- 

Beslutsunderlag 
Ansökan arrangörsbidrag 2021-03-21 
Tjänsteskrivelse kulturansvarig 2021-03-22 

Förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsutskottet besluta 
 
att bevilja arrangörsbidrag med 20 000 :-. 

Beslutet skickas till 
Bjarne Schützer, per mail 
Diariet  
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 KS/2021-0219 

KSkfu § 28 Ansökan om arrangörsbidrag kultur - 
Bohusfestivalen - Pernille Silfverberg 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
att bevilja arrangörsbidrag med 35 000 :- under förutsättning att arrangemanget 
blir av. 

Sammanfattning av ärendet 
Bohusfestivalen (Pernille Silverberg) har ansökt om arrangörsbidrag för att 
anordna Bohusfestivalen 2021.  
Festivalen är ny för i år och den planeras att genomföras även om 
coronapandemin fortsätter, då finner man bland annat digitala lösningar. 
Programmet är ambitiöst och inkluderar en rad aktörer både lokalt och regionalt. 
Kunskapen kring Bohusstickningen är ett kulturarv som bör lyftas fram precis på 
detta sätt som arrangören planerar. Det finns potential för en årligt 
återkommande festival. 

Strömstads kommun bidrar förutom genom arrangörsstödet även med att 
subventionera kulturhuset Skageracks hyrestaxa så att arrangören får hyra lokalen 
för föreningstaxan. Kulturansvarig kan även vara behjälplig som bollplank och 
stöttning med bland annat marknadsföring. 

Från Strömstads kommun söks bidrag med 50.000:-. Hela arrangemanget 
beräknas kosta 280.000-330 000:- 

Beslutsunderlag 
Ansökan arrangörsbidrag 20210325 
Tjänsteskrivelse Kulturansvarig 20210326 

Förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsutskottet besluta 
 
att bevilja arrangörsbidrag med 35 000 :-. 

Beslutet skickas till 
Pernille Silverberg, per mail 
Diariet  
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KS/2021-0061 

KSkfu § 29 Redovisning av delegationsbeslut 

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

Sammanfattning av ärendet 
Redovisning delegationsbeslut 

Diarienummer Datum Förening Bidragstyp Avseende Bidrag 

KS/2021-0142 21-02-
09

Seläter 
hembygdsförening 

Grundbidrag Grundbidrag 719 
kr 

KS/2021-0143 21-02-
10

Kvirr, Konstvandring i 
Ranrike 

Arrangörsstöd Kvirr 
konstvandring 

Arrangörsbidrag 
10 000 kr 

KS/2021-0183 21-03-
17

Skee biodlarförening Grundbidrag Grundbidrag 263 
kr 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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