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Justeringens tid och plats  
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 Jessica Corneliusson 
  
Ordförande  
 Hans-Inge Sältenberg 
  
Justerare  
 Siwert Hjalmarsson 

 
  
 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Kultur- och fritidsutskott 
  
Sammanträdesdatum 2018-08-28 
  
Datum då anslaget sätts upp 2018-09-04 Datum då anslaget tas ned 2018-09-26 
  
Protokollets förvaringsplats Kommunledningskontoret 
  
Underskrift   
 Jessica Corneliusson 
  

 

Tid och plats 2018-08-28 kl 13.00–15.25 
 Hamnkapten Hallberg 
Beslutande  
Ledamöter Hans-Inge Sältenberg (C), Ordförande 

Mette H Johansson (L) 
Siwert Hjalmarsson (M) 

  
Tjänstgörande ersättare Rolf Pettersson (S) 
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Övriga närvarande  
Ersättare  
  
Övriga deltagare Kurt Dahlberg, fritidsansvarig 

Tove Meyer, kultursamordnare 
Helene Evensen, utvecklingschef 
Yngve Brothén, Utställningsproducent Lokstallet 
Jessica Corneliusson, sekreterare 
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KSkfu § 45 Ekonomi 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
att notera informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Fritidsansvarige Kurt Dahlberg, kultursamordnare Tove Meyer och utvecklingschef 
Helene Evensen redogör för status av budget under respektive informationspunkt. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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KSkfu § 46 Information från fritidsansvarige 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
att notera informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Fritidsansvarige Kurt Dahlberg informerar om följande: 
- Ekonomi 
- 4-årigt program fritidsstrategi 
- Skatepark 
- Driftsinformation kultur och fritidslokaler 
- Dialog kring renovering av granitläktaren pågår 
- Fritidsgårdsorganisation 
- Sommarlovsverksamhet 
- Folkhälsorådet remiss 
- Föreningsgala 
- Pensionärsföreningarna 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2018-0282 

KSkfu § 47 Ansökan om grund- och aktivitetsbidrag - 
Strömstad Handbollsklubb 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
Bevilja grundbidrag med 9 513 :- 
Bevilja aktivitetsbidrag med 9 890:- 

Sammanfattning av ärendet 
Grundbidrag utgår enligt följande: 
Fördelas efter medlemsantalet efter ett grundbelopp/medlem. 
 
Bidrag för medlemmar 3-25 år: Helt belopp/medlem. För närvarande 25:-. 
Bidrag för medlemmar 26 år och äldre: 
Medlem 1-50 ger halvt belopp/medlem. 
Medlem 51- ger ¼ belopp/medlem. 

Grundbeloppet beräknas på antalet betalande medlemmar föregående 
verksamhetsår. 
Aktivitetsbidrag utgår med 10 % av det statligt aktivitetsstöd föreningen erhållit 
under föregående år. 
Föreningen har i ansökan redovisat att man 2017 hade 347 medlemmar 3-25 år 
vilket berättigar till bidrag med 8675:-, 84 medlemmar över 25 år vilka berättigar 
till bidrag med, sammanlagt 838:-. 

Föreningen har redovisat att man erhållit 98 989:- i statligt aktivitetsstöd 2017. 
Föreningen har i ansökan eller bilagor redovisat räkenskaper och medlemsavgift. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse fritidschef 2018-08-16 
Ansökan grund- och aktivitetsbidrag 2018-05-21 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Bevilja grundbidrag med 9 513 :- 
Bevilja aktivitetsbidrag med 9 890:- 

Beslutet skickas till 
Lasse Fredriksson, per mail 
Diariet 
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 KS/2018-0320 

KSkfu § 48 Ansökan om grund- och aktivitetsbidrag - 
Lions Hockey 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
Bevilja grundbidrag med 6 350 :- 
Bevilja aktivitetsbidrag med 11 066:- 

Sammanfattning av ärendet 
Grundbidrag utgår enligt följande: 
Fördelas efter medlemsantalet efter ett grundbelopp/medlem. 
 
Bidrag för medlemmar 3-25 år: Helt belopp/medlem. För närvarande 25:-. 
Bidrag för medlemmar 26 år och äldre: 
Medlem 1-50 ger halvt belopp/medlem. 
Medlem 51- ger ¼ belopp/medlem. 
 
Grundbeloppet beräknas på antalet betalande medlemmar föregående 
verksamhetsår. 
Aktivitetsbidrag utgår med 10 % av det statligt aktivitetsstöd föreningen erhållit 
under föregående år. 

Föreningen har i ansökan redovisat att man 2017 hade 222 medlemmar 3-25 år 
vilket berättigar till bidrag med 5550:-, 78 medlemmar över 25 år vilka berättigar 
till bidrag med, sammanlagt 800:-. 
Föreningen har redovisat att man erhållit 110656:- i statligt aktivitetsstöd 2017. 
Föreningen har i ansökan eller bilagor redovisat räkenskaper och medlemsavgift. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse fritidschef 2018-08-16 
Ansökan grund- och aktivitetsbidrag 2018-05-31 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Bevilja grundbidrag med 6 350 :- 
Bevilja aktivitetsbidrag med 11 066:- 

Beslutet skickas till 
Anneli Rask, per mail 
Diariet 
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 KS/2018-0332 

KSkfu § 49 Ansökan om arrangörsbidrag - Strömstad 
Tennisklubb 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
Bevilja arrangörsbidrag med 10 000 :-. 

Sammanfattning av ärendet 
Strömstads tennisklubb har ansökt om arrangörsbidrag för att arrangera 
Räkantennisen 14-22/7 är en sedan länge återkommande tennisturnering. Där 
deltagarna kombinerar semestervistelse med Tennis. Vi har ca. 130 deltagare, 
mest ungdomar. Deltagarna kommer från Sverige och grannländerna. Vi har även 
servering av mat och dryck, och kan erbjuda övernattning om det behövs.  
Från Strömstads kommun söks bidrag med 25.000:-. Hela arrangemanget 
beräknas kosta 111.000:- 

Beslutsunderlag 
Ansökan arrangörsbidrag 2018-06-13 
Tjänsteskrivelse fritidschef 2018-08-16 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Bevilja arrangörsbidrag med 10 000 :-. 

Beslutet skickas till 
Bo Bergström , per mail 
Diariet 
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 KS/2018-0309 

KSkfu § 50 Ansökan om arrangörsbidrag - Strömstads 
Ridklubb 

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

Sammanfattning av ärendet 
Strömstads ridklubb har ansökt om arrangörsbidrag för att arrangera räkanhoppet 
en av Sveriges största och mest kända hopptävlingar, det är en stor både lokal, 
regional och nationell tävling. 

I år må vi förbättra domartornet och underlaget i paddocken. Från Strömstads 
kommun söks bidrag med 35 000:-. Hela arrangemanget beräknas kosta 350 000:- 

Beslutsunderlag 
Ansökan arrangörsbidrag 2018-05-29 
Tjänsteskrivelse Kommunchefen och Administrativa chefen 2018-08-16 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Bevilja arrangörsbidrag med 20 000:-. 

Beslutet skickas till 
Remi Eriksen, per mail 
Ekonomikontoret 
Diariet 
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 KS/2018-0298 

KSkfu § 51 Ansökan om bidrag - Bris Väst 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
Avslag men köpa in organisationens verksamhet i ordinarie 
fritidsgårdsverksamhet 

Sammanfattning av ärendet 
Bris Väst har ansökt om verksamhetsbidrag för sin verksamhet. Från Strömstads 
kommun söks bidrag med 28 790:-. 

Beslutsunderlag 
Ansökan verksamhetsbidrag 2018-05-23 
Tjänsteskrivelse fritidschef 2018-08-16 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Avslag men köpa in organisationens verksamhet i ordinarie 
fritidsgårdsverksamhet 

Beslutet skickas till 
Bris, per mail 
Diariet 
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 KS/2018-0296 

KSkfu § 52 Ansökan om anläggningsbidrag - Krokstrands 
IS 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
Bevilja anläggningsbidrag med 10 000:- 

Sammanfattning av ärendet 
Krokstrands IS har ansökt om anläggningsbidrag. Driftskostnader el mm 32 000:-. 
Av ansökan framkommer att föreningen beräknar ett underskott om 3000:- 2018. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om anläggningsbidrag 2018-05-22 
Tjänsteskrivelse, fritidschef 2018-08-21 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Bevilja anläggningsbidrag med 10 000:- 

Beslutet skickas till 
Martin Olausson, per mail 
Diariet 
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 KS/2017-0684 

KSkfu § 53 Medborgarförslag om frisbeegolfbana 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
Kultur- och fritidsutskottet tittar på detta förslag i samarbete med 
förslagsställaren och tittar på kostnad och var den skall placeras ur möjlighet att 
nå den, samt hur den kan betjäna fler verksamheter som skolor, föreningsliv, och 
hur den kan förmera redan befintliga eller planerade anläggningar. 

Sammanfattning av ärendet 
Felix Strand har lämnat följande medborgarförslag: 

”Mitt förslag är att bygga en frisbeegolf banna på Hällekind/Tjärndalen. För att jag 
har spelat det i Gävle och Göteborg och det är så kul men det är långt att åka och 
närmaste ligger i Tanum. Jag verkligen älskar att spela frisbeegolf för att man får 
hyfsat bra kondition och det är härligt och vara ute och bara få röra på sig en 
stund. 

Och så är det de med priset och det kan kosta från tusen kr upp till fyra tusen kr. 
En startplatta hade inte varit så dumt och en karta på hur hålet ser ut. 
Sen behöver man röja undan i skogen för att kunna spela. Det kan spelas av både 
unga och vuxna sen ifall man inte har en kan man fixa ett uthyrnings ställe i 
närheten där man placerar banan.” 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2017-12-18 
Tjänsteskrivelse, fritidschef 2018-08-21 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsutskottet tittar på detta förslag i samarbete med 
förslagsställaren och tittar på kostnad och var den skall placeras ur möjlighet att 
nå den, samt hur den kan betjäna fler verksamheter som skolor, föreningsliv, och 
hur den kan förmera redan befintliga eller planerade anläggningar. 

Beslutet skickas till 
Felix Strand, per mail 
Diariet 
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 KS/2017-0332 

KSkfu § 54 Remiss Folkhälsoplan 2019-2022 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
att uppdra åt fritidsansvarige och kultursamordnare att arbeta fram ett förslag till 
beslut vid nästa utskottsmöte 2018-10-09. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen i Strömstads kommun har tagit fram ett förslag till 
reviderad folkhälsoplan. 

Förslaget går nu ut på remiss till berörda nämnder, bolag, utskott och 
partigrupper i Strömstads kommun. Efter avslutad remisstid slutförs 
folkhälsoplanen och behandlas därefter i kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Följebrev remiss folkhälsoplan 
Utkast folkhälsoplan 2019 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Fritidsansvarige Kurt Dahlberg föreslår att tillsammans med kultursamordnare 
Tove Meyer att arbeta fram ett förslag till beslut vid nästa utskottsmöte 2018-10-
09. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om fritidsansvarige och kultursamordnares förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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KSkfu § 55 Information från kultursamordnare 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
att notera informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Kultursamordnare Tove Meyer informerar om följande: 

- Ekonomi 
- Yngve Brothén, utställningsproducent Lokstallet, informerar om Lokstallet (årets 
säsong, verksamhet framåt)  
- Status på Kulturhuset 
- Ekomuseum Gränsland - nytt avtal på gång 
- Bokdonation 
- Skyltning av allmän konst 
- Regler för arrangörsstöd är på gång, december 2018 
- Kulturprogram och verksamhetsplan 
- Till nästa utskott - Strömstad museum 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2017-0668 

KSkfu § 56 Studieförbunden 2018 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
Att bevilja bidrag enligt gällande mall från Västra Götalands bildningsförbund 
2018. 

Jäv 
På grund av jäv deltar inte ordförande Hans-Inge Sältenberg (C) i handläggningen 
av detta ärende. 

Sammanfattning av ärendet 
Strömstads kommun beviljar bidrag till studieförbund i enlighet med gällande mall 
från Västra Götalands bildningsförbund. För 2018 är 240 000 kr anslagna till 
studieförbunden. Villkoren för fördelningsnyckeln är i år uppdaterad av Västra 
Götalands bildningsförbund. 

  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kultursamordnare 2018-07-03 
Fördelningsnyckel VGB med inrapporterad statistik 2018-07-03 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Att bevilja bidrag enligt gällande mall från Västra Götalands bildningsförbund 
2018. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2018-0200 

KSkfu § 57 Medborgarförslag om caféet i Kulturhuset 
Skagerack 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
Att medborgarförslaget är besvarat i och med nedanstående yttrande. 

Medborgarförslagets frågor har bemötts, enligt nedanstående svar. 
Kultursamordnaren kommer tillsammans med kulturhusrådet att arbeta vidare för 
ett gemensamt kulturhus, öppet och tillgängligt för alla. 

2018 är ett prövoår för verksamheten där kommunen tillsammans med 
kulturutövare och besökare undersöker vad som fungerar och vad som behöver 
fortsätta att utvecklas i verksamheten rörande teknik, fastigheten, rutiner och 
tjänster. 

Sammanfattning av ärendet 
I början av april inkom ett medborgarförslag till kommunen undertecknat av 130 
Strömstadsbor. Sammanfattningsvis kan sägas att man i fem punkter drev fram 
synpunkter för att utveckla arbetet med Kulturhuset Skagerack. 

”För det första, att om det bestäms en dag i veckan, förslagsvis onsdag, då 
Kulturhusföreningens medlemmar i samarbete med kultursamordnaren 
disponerar Skagerack, så ska caféet inkluderas.” 

Under vår och sommar 2018 har kultursamordnaren återupptagit arbetet med 
kulturhusrådet, där representanter ut Kulturhusföreningen och Fritidsgården 
deltar. Rådet träffas en gång i månaden och diskuterar kulturhuset Skageracks 
utveckling. På förslag inför hösten finns att ha öppet hus så ofta som 
kulturhusföreningen och kultursamordnaren har arbetsmöjligheter till. 

”För det andra att kommunen arbetar för att skapa förutsättningar för ett café i 
Kulturhuset, öppet för allmänheten dit alla är välkomna oavsett ålder.” 

Ett café kommer att öppnas i början på september 2018. Under dagtid på 
vardagar drivs det av kommunens dagliga verksamhet, (dvs den dagverksamhet 
som riktar sig till personer med funktionsvariationer eller psykisk ohälsa) och kan 
då besökas och nyttjas av allmänhet och föreningsliv. På kvällar drivs cafét av 
fritidsgården, med fokus för verksamhet till de unga. 

Caféverksamheten ämnar inte konkurrera med omkringliggande 
näringsverksamhet, utan kommer enbart servera fika och smörgåsar. Inte luncher 
till exempel. 

”För det tredje att kommunens kultursamordnare får ett uttryckligt uppdrag att 
skapa goda förutsättningar för att bedriva kulturverksamhet i Kulturhuset samt att 
bidra till att Fritidsgårdens och kulturverksamheternas samverkan utvecklas, så att 
det på allvar blir en mötesplats för alla Strömstadsbor.” 
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Kultursamordnaren och fritidsansvarig arbetar väldigt nära varandra och en god 
dialog är oerhört viktig för att de olika verksamheterna ska fungera. 
Kulturhusrådet blir också ett nav i detta goda samarbete. 

”För det fjärde, att Kulturhusföreningen tillsammans med kommunen får i 
uppdrag att gemensamt revidera de nu föreslagna ordningsreglerna för uthyrning 
så att det anpassas även till föreningarnas behov.” 

Kulturhuset Skagerack är till dags dato näst intill fullbokat. Kultursamordnaren tar 
hela tiden emot feedback och återkoppling om vad som fungerar och vad som 
inte gör det. Kommunen arbetar med att förtydliga reglerna och kommer att 
anpassa dem vid behov. Om det är något som behöver revideras så kan frågan 
diskuteras i kulturhusrådet innan kommunen som hyresansvarig tar beslut i 
ärendet. 

Det är många olika typer av föreningar som nyttjar huset och det finns olika behov 
och önskemål om tjänster, rutiner och regler. Ordningsreglerna grundar sig 
dessutom på regler och lagstiftning som rör säkerhet, brandförebyggande 
åtgärder och tillståndsfrågor från olika myndigheter (t.ex. alkoholservering, 
offentliga tillställningar). 

”För det femte, att taxorna för Skagerack ändras så att det är tydligt att lokalerna i 
första hand ska nyttjas för kulturella ändamål och att taxorna för kommersiella 
ändamål är marknadsmässiga.” 

Under hösten 2018 lyfts frågan till kultur- och fritidsutskottet huruvida taxorna på 
kulturhuset Skagerack bör höjas inför 2019. Kommunfullmäktige tar i slutet av 
året beslut om kommunala taxor inom ramen för budget 2019. 

  

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Att medborgarförslaget är besvarat i och med nedanstående yttrande. 

Medborgarförslagets frågor har bemötts, enligt nedanstående svar. 
Kultursamordnaren kommer tillsammans med kulturhusrådet att arbeta vidare för 
ett gemensamt kulturhus, öppet och tillgängligt för alla. 

2018 är ett prövoår för verksamheten där kommunen tillsammans med 
kulturutövare och besökare undersöker vad som fungerar och vad som behöver 
fortsätta att utvecklas i verksamheten rörande teknik, fastigheten, rutiner och 
tjänster. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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 KS/2017-0486 

KSkfu § 58 Förslag Lokstallet 2019 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
att fortsatt driva Lokstallet i kommunal regi. 

Sammanfattning av ärendet 

Konsthallen Lokstallet är ett av regionens få konstfästen för samtida och 
gränsöverskridande konst och spelar en viktig roll för kulturen och konsten i både 
regionen och Strömstad.  

Inför 2018 har Strömstad kommun satsat på att öka Konsthallens Lokstallets 
besöksstatistik och popularitet. Något som Västra Götalands kulturnämnd kräver 
för att fortsätta bevilja ett årligt stöd. En rad olika åtgärder har gjorts såsom 
förändrade öppettider, satsning på en skulpturpark, en öppen salong, 
marknadsföring och kommunikation med andra kulturinstanser i kommunen mm. 
Inför 2018 gjorde man även en ekonomisk satsning och förde om medel i 
Kulturbudgeten. 

Under 2018 kan vi se att besöksstatistiken har ökat. Vernissagen har dragit fulla 
hus och de kringevenemang som har anordnats i form av konserter och 
poesiläsningar har varit populära.  

Konsthallen skulle inte ha möjlighet att fortsätta drivas i den form vi har idag om 
vi inte fick det årliga (som tidigare var treårigt) stöd från VG-regionen. 
Kultursamordnaren för löpande dialog med VG-regionen om framtiden. Att stänga 
Konsthallen vore en förlust för både regionen och Strömstads kulturliv. Samtidigt 
finns inte medel i kulturbudgeten att göra samma ekonomiska satsning som 2018 
om vi samtidigt ska satsa på Kulturhuset Skagerack, det fria föreningslivet, 
Strömstad museum mm. 

Dialog förs med VG-regionen och förhoppningen är att återfå ett treårigt stöd så 
att vi inte mister Konsthallen Lokstallet. 

Beslutsunderlag 
Budget Konsthallen Lokstallet 2018 
VG-regionens beslut om ettårigt stöd 
Tjänsteskrivelse 2018-08-20 
Kulturbudget 2019 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Att diskutera och besluta om inriktning för Konsthallen Lokstallet 2019 efter de 
förutsättningar som finns i den lagda budgeten.  
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Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande Hans-Inge Sältenberg (C) föreslår att fortsatt driva Lokstallet i 
kommunal regi och att söka de möjliga medel som finns. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2017-0586 

KSkfu § 59 Taxor Kulturhuset 2019 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
att uppdra till kultursamordnare Tove Meyer att överlämna förslag på taxor för 
kulturhuset Skagerack för 2019 till Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-12. 

Sammanfattning av ärendet 
Under våren 2018 öppnades möjlighet att boka Kulturhuset Skagerack till olika 
sammankomster och evenemang både i föreningsliv, för privata fester samt 
kommersiella event. 

Efterfrågan har varit hög och under de månader som gått har också kostnaderna 
för lokalen såsom drift och städ ökat. Taxorna som beslutades om för årets 
verksamhet var lågt tilltagna, på grund av att kommunen ville utröna vilken 
efterfrågan som fanns hos Strömstadsborna och andra aktörer. 

För att kunna möta de kostnader för underhåll, drift och städ som uppkommit så 
behöver hyrorna höjas under 2019. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Diariet 
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 KS/2018-0140 

KSkfu § 60 Anmälningsärende Kultur- och 
fritidsutskottet 2018 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
att notera anmälningsärendet till protokollet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Delegationslista: 
Diarienummer Datum Förening Bidragstyp Avseende Bidrag 
KS/2018-0180 180522 Påskakademin Arrangörsbidrag  Avlås 

KS/2018-0273 180531 Bosse och Nina 
Markendahl 

Arrangörsbidrag Edit Piaf/Evert 
Taube konsert 

5 000 kr 

KS/2018-0251 180604 Kosters Skulpturpark Arrangörsbidrag Utställning 8 000 kr 
KS/2018-0242 180604 Reumatikerföreningen Grund- och 

aktivitetsbidrag 
 794 kr 

KS/2018-0229 180604 Överby IF Arrangörsbidrag Veteranfordons-
rally 

5 000 kr 

KS/2018-0218 180604 SPF Seniorerna 
Strömmen 

Grund- och 
aktivitetsbidrag 

 1 807 kr 

KS/2018-0263 180604 Strömstads Roddklubb Grund- och 
aktivitetsbidrag 

 1 607 kr 

KS/2018-0260 180604 Strömstads Idrotts-
förening 

Grund- och 
aktivitetsbidrag 

 3 250 kr 

KS/2018-0259 180604 Strömstad Löparklubb Grund- och 
aktivitetsbidrag 

 4 721 kr 

KS/2018-0180 180605 Påskakademin Arrangörsbidrag Konserter 8 000 kr 
KS/2018-0323 180607 Korpen Strömstad-

Tanum MIF 
Grund- och 
aktivitetsbidrag 

 563 kr 

KS/2018-0313 180607 Strömstads 
Segelsällskap 

Grund- och 
aktivitetsbidrag 

 3 241 kr 

KS/2018-0301 180607 Skee sockens 
Hembygds-förening 

Grund- och 
aktivitetsbidrag 

 1 882 kr 

KS/2018-0288 180607 Strömstads 
Bangolfklubb 

Grund- och 
aktivitetsbidrag 

 2 246 kr 

KS/2018-0287 180607 SRF Strömstad-Tanum Grund- och 
aktivitetsbidrag 

 969 kr 

KS/2018-0272 180607 Överby Pistolklubb Grund- och 
aktivitetsbidrag 

 1 111 kr 

KS/2018-0252 180607 Idefjordens SK Grund- och 
aktivitetsbidrag 

 2 389 kr 

KS/2018-0246 180607 Strömstads Grund- och  450 kr 
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Bridgeklubb aktivitetsbidrag 
KS/2018-0342 180625 Konstnärernas 

kollektiv-verkstad 
Bohuslän 

Arrangörsbidrag Bohusläns 
stensteipendium 

2 000 kr 

KS/2018-0277 180702 Samhällsföreningen 
Krokstrand/Björneröd/ 
Flöghult 

Arrangörsbidrag Fjordsimmet 5 000 kr 

KS/2018-0310 180702 Strömstads Ridklubb Arrangörsbidrag 11 st lokala 
hopp-tävlingar 

10 000 kr 

KS/2018-0311 180702 Strömstads Ridklubb Arrangörsbidrag Finalerna i 
region-tävlingen 
i hopp Division 
1 och 
Bohuscupen 

7 500 kr 

KS/2018-0357 180709 Rock River Society Arrangörsbidrag Konserter Avslag 
KS/2018-0155 18+709 Hogdals bygdegårds-

förening 
Stöd för 
samlingslokaler 

 10 000 kr 

KS/2018-0215 180709 Folkets Hus i 
Krokstrand 

Stöd för 
samlingslokal 

 10 000 kr 

 
 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
att notera anmälningsärendet till protokollet. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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