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 KS/2018-0578 

KSkfu § 71 Detaljbudget kultur och fritid 2019 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
Att kultur och fritidsutskottet antar detaljbudget för kultur- samt 
fritidsverksamhet 2019, enligt föredragning vid utskottsmötet och enligt 
budgetbilagor. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-22 rambudgeten för kommunen och dess 
nämnder och förvaltningar. 

Budgeten för kultur- och fritidsverksamheterna är i stort sett oförändrade från 
föregående år med några få undantag. Under 2019 flyttas fritidsgårdens budget 
över från barn- och utbildningsförvaltningen till kommunledningsförvaltningen 
som nu ansvarar för verksamheten. Budgetutrymmet för fritidsverksamheten i 
övrigt (ansvar 28 och 29) är oförändrade, förutom indexhöjningen för lokalhyror 
som tilldelas senare.  
 
När det gäller kulturbudgeten (ansvar 27) så är det framförallt fördelningen till 
Lokstallet som skiljer sig från föregående år. Kommunfullmäktige beslutade 2018-
11-22 att fördela 500 tkr till Lokstallet samt till hyra för Författarresidenset. 
Förvaltningen föreslår att 200 tkr läggs till hyra för Författarresidenset och 
resterande 300 tkr läggs till verksamhet i Lokstallet. Det förväntade bidraget från 
Västra Götalandsregionen förväntas enligt deras liggande förslag vara 300 tkr. 

Av kommunfullmäktige beslutade investeringsramar för kultur och fritid under 
2019 är 200 tkr till konstnärlig utsmyckning, 200 tkr för multiarena och ytterligare 
200 tkr till Skatepark. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2018-12-04 
Bilaga, detaljbudget kultur 2019 (delas ut vid sittande utskottsmöte) 
Bilaga, detaljbudget fritid 2019 (delas ut vid sittande utskottsmöte) 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Att kultur och fritidsutskottet antar detaljbudget för kultur- samt 
fritidsverksamhet 2019, enligt föredragning vid utskottsmötet och enligt 
budgetbilagor. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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KSkfu § 72 Information från fritidschef Kurt Dahlberg 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
att notera informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Fritidschef Kurt Dahlberg informerar om följande: 
- Ekonomi 
- Skatepark 
- Multiarena Skee 
- Fritidsgårdsverksamheten 
- Föreningsgala 
- Kulturlov, utvärdering 
- Sportlov 
- Värdegrund Strömstadsmodellen 
- Tillval idrott Strömstads gymnasium 
- Föreningsnavet fortsatt tilläggsavtal 50 000 kronor 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
att notera informationen. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2018-0472 

KSkfu § 73 Ansökan om arrangörsbidrag fritid - 
Strömstads Hälsohus, Kurs och Konferens AB 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
Utskottet beslutar att ge avslag på ansökan, då det är ett företag som sökt 
föreningsbidrag.  
Kommunen uppmuntrar till framtida samarrangemang i den form som sökanden 
har beskrivit, men i förekommande fall får kommunen delfinansiera ett 
arrangemang genom att köpa tjänst från det lokala näringslivet. 

Sammanfattning av ärendet 
Strömstad Hälsohus, kurs och konferens har ansökt om arrangörsbidrag eftersom 
det finns ett stort dansintresse i stan men sällan att det finns tillgång till 
professionella danslärare utöver de på kulturskolan. 

Då Tobias Karlsson från Let’s dance är i stan på föreläsning har de tagit tillfället i 
akt att boka honom som dansinstruktör. Eftersom han redan är i stan så slipper 
man transportkostnader, men det är fortfarande dyrt och riskfyllt att satsa på ett 
fritidsarrangemang.  
 
Strömstad Hälsohus söker 3000 kr för att täcka kostnader för hyra av Skagerack 
och till marknadsföring. De kommer att ta betalt för kunderna, det priset är inte 
satt ännu och kommer delvis att påverkas av om de får detta bidrag. Från 
Strömstads kommun söks bidrag med 3.000:-. Hela arrangemanget beräknas kosta 
18.000:- 

Beslutsunderlag 
Ansökan arrangörsbidrag 2018-10-16 
Tjänsteskrivelse fritidschefen 2018-12-03 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Utskottet beslutar att ge avslag på ansökan, då det är ett företag som sökt 
föreningsbidrag.  
Kommunen uppmuntrar till framtida samarrangemang i den form som sökanden 
har beskrivit, men i förekommande fall får kommunen delfinansiera ett 
arrangemang genom att köpa tjänst från det lokala näringslivet. 

Beslutet skickas till 
Mette Johansson, per mail 
Fritidschef 
Diariet 
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 KS/2018-0573 

KSkfu § 74 Fritidsprogram 2019-2022 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
Utskottet ställer sig bakom förslaget till program 2019-2022 och verksamhetsplan 
2019 för fritidsverksamheten och översänder ärendet till kommunstyrelsen för 
beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Fritidschef Kurt Dahlberg har tagit fram ett förslag på fritidsprogram och 
verksamhetsplan för 2019-2022 

Beslutsunderlag 
Fritidsprogram och verksamhetsplan 2019 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Utskottet ställer sig bakom förslaget till program 2019-2022 och verksamhetsplan 
2019 för fritidsverksamheten och översänder ärendet till kommunstyrelsen för 
beslut. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Diariet 
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KSkfu § 75 Information från kultursamordnare Tove 
Meyer 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
att notera informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Kultursamordnare Tove Meyer informerar om följande: 
- Ekonomi - status samt specificering av Lokstallets budget för 2019 
- Granitkusten. Samprojekt för att lyfta besöksmål längs med kusten. 
- Strömstads museum. Dialog pågår gällande uppdragsbeskrivning för 
verksamhetens kommunala bidrag. 
- Friluftsmuseet. Nytt avtal med aktör av försäljning av kaffe och fika under 
sommaren. 
- Ankaret - avvaktar återkoppling från Tekniska nämnden. 
- Kulturpriset ute för nominering. Sista datum för nominering är 16 december 
2018. 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
att notera informationen. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2018-0486 

KSkfu § 76 Ansökan om arrangörsbidrag - Nyårsrevy 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
Att bevilja arrangörsbidrag med 20 000 kronor. 

Sammanfattning av ärendet 
Ulf Karle har ansökt om 30 000 kronor för att tillsammans med sin ensemble spela 
nyårsrevy i Hogdals bygdegård mellan den 31 december och 13 januari. 
Nyårsrevyn är ett återkommande och uppskattat inslag i Strömstads kulturutbud. 

Budgeten är bifogad i ansökan. 

Viktigt är att det i marknadsföring och kommunikation framgår att Strömstad 
kommun är med och stödjer evenemanget. 

Beslutsunderlag 
Ansökan arrangörsbidrag 2018-10-18 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Att bevilja arrangörsbidrag med 20 000 kronor. 

Beslutet skickas till 
Ulf Karle, per mail 
Ekonomikontoret 
Diariet 
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 KS/2018-0480 

KSkfu § 77 Biljetthantering för kulturområdet 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
att återremittera ärendet till det kommande, nytillträdda kultur- och 
fritidsutskottet. 

Sammanfattning av ärendet 
Under kultur- och fritidsutskottets sammanträde den 8 oktober 2018 gav 
utskottet kultursamordnaren i uppgift att undersöka huruvida det på ett lämpligt 
sätt i vissa enstaka fall går att ta betalt för kommunala kulturevenemang. 

Generellt är inställningen i kommunen att kultur ska vara till för alla och således 
ska de kommunala kulturevenemangen vara gratis. Men vid vissa tillfällen kan det 
vara möjligt att ta ett biljettpris, vid evenemang för vuxna då det är en stark 
efterfrågan på den specifika artisten/författaren/konstnären. 
 

Hur gör man i andra kommuner? 

• Tanums kommun 
I Tanum brukar vi ha entréavgifter när det kommer till vuxenkulturen. 
Generellt kan man säga att det som sker under bibliotekets ordinarie 
program går under fri entré. Men vi har även haft entréavgifter vid 
särskilda föreläsningar vid något tillfälle har jag för mig. På musiksidan är 
det ganska självklart att det är entréavgift. Alltså, när det går utöver det 
vanliga kan man absolut ta entré. 

• Dals-Eds kommun 
Oftast är det gratis, men det händer att vi tar betalt. Finns inga 
principbeslut på att allt ska va gratis. 

• Sotenäs kommun 
Sotenäs kommun arrangerar i regel inte egna kulturevenemang (utom 
genom kulturskolan) men vi har just nu en serie föreläsningar om digital 
kultur på biblioteket och de är gratis. Föreningar i vår kommun tar i regel 
betalt för sina arrangemang, undantaget konstutställningar. 

 
Förslag på tillvägagångssätt 
Kommunen har redan rutin för biljetthantering då vi vid flera evenemang har 
tryckt upp gratisbiljetter som sedan har distribuerats via biblioteket och 
Infocenter. 

Efter samtal med Katrin Sjögren på Infocenter så har vi kommit fram till att det 
skulle vara möjligt att vid enstaka tillfällen ta betalt för kulturevenemang. 
Infocenter säljer redan idag externa biljetter av olika slag och rent praktiskt så 
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behövs bara ytterligare ett konto (eller aktivitetsnummer) på dagrapporten, så är 
det möjligt att särredovisa intäkter dag för dag. 
Detta är som sagt möjligt i liten skala och under lågsäsong. Självklart ska det ske i 
samråd med Infocenter inför varje specifikt tillfälle. 

Möjligheter att betala med swish. 
Det finns även möjlighet att teckna ett swishavtal för KS. Ett avtal ger fem 
swishnummer. Det är i så fall kultursamordnaren tillsammans med ekonomen Ewa 
Löfgren som har hand om administrationen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2018-11-08 
Dagrapport Turistinformationen/Infocenter 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
att återremittera ärendet till det kommande, nytillträdda kultur- och 
fritidsutskottet. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2018-0481 

KSkfu § 78 Kulturprogram och verksamhetsplan 2019-
2023 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
Utskottet ställer sig bakom förslaget till program 2019-2022 och verksamhetsplan 
2019 för kulturverksamheten och översänder ärendet till kommunstyrelsen för 
beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Kultursamordnaren har tagit fram ett program och en verksamhetsplan för de 
områden som bör prioriteras och arbetas med under kommande år. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kultursamordnare 2018-12-03 
Kulturprogram och handlingsplan 2019-2022 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Utskottet ställer sig bakom förslaget till program 2019-2022 och verksamhetsplan 
2019 för kulturverksamheten och översänder ärendet till kommunstyrelsen för 
beslut. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Diariet 
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 KS/2018-0482 

KSkfu § 79 Handlingsplan - konst i offentlig miljö 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
Utskottet ställer sig bakom handlingsplan för offentlig konst för 2019-2021 och 
översänder ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Kultursamordnaren har av kommunstyrelsens ordförande samt av kultur -och 
fritidsutskottet fått i uppdrag att ta fram ett förslag på handlingsplan för konst i 
offentlig miljö. Under de senaste tre åren har inte de årligen avsatta medlen på 
200 000 kronor nyttjats och för att det fortsättningsvis ska avsättas medel för 
detta ändamål behöver det finnas en långsiktig handlingsplan. 

Under hösten har kultursamordnare och utvecklingschef bedrivit 
omvärldsbevakning för att se hur andra kommuner arbetar både strategiskt och 
praktiskt med konst i offentlig miljö. Omvärldsbevakningen följdes upp med ett 
arbetsmöte den 24 oktober där representanter från olika kommunala 
förvaltningar diskuterade hur man praktiskt skulle kunna jobba med konst i 
offentlig miljö de kommande åren. Vid mötet deltog kultursamordnare, 
översiksplanerare, VD Strömstadsbyggen, representant från turistbyrån, 
Lokstallets utställningsansvarige samt kommunens utvecklingschef. 

Arbetsmötets dialog resulterade i ett förslag på genomförande av en 
handlingsplan under kommande treårs period för konst i offentlig miljö. 
Handlingsplanen om fattar förslag på genomförande, organisation, finansiering 
och kostnader. 

Handlingsplanen utgår från att de tidigare, ej outnyttjade medlen på 625 000 
kronor avsatta för konst i offentlig miljö under åren 2016-2018 förs över till 2019 
års kulturbudget för användande av konst i offentlig miljö under 2019-2021. 
Förutsättningen för föreslagen handlingsplan bygger också på att konst i offentlig 
miljö under den aktuella perioden 2019-2021 fortsättningsvis också får ett årligt 
tillskott på 200 000 kronor. De avsatta medlen kommer användas till både drift 
kring konst samt inköp av investeringsmedel i form av fysiska konstverk för 
utomhusmiljön i Strömstads kommun. 

Beslutsunderlag 
Handlingsplan för konst i offentlig miljö, 2018-12-03 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Utskottet ställer sig bakom handlingsplan för offentlig konst för 2019-2021 och 
översänder ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 
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Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Diariet 
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 KS/2016-0588 

KSkfu § 80 Bohuslänsk samling 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
Utskottet ställer sig positivt till att ta emot donationen och översänder ärendet till 
kommunstyrelsen för beslut om mottagande av donationen. 
De ekonomiska medel som krävs för material och transport, enligt 
tjänsteskrivelsen, behöver, av kommunstyrelsen, tillföras utskottet för att 
mottagande skall vara möjligt. 

Sammanfattning av ärendet 
2016 erbjöds Strömstads kommun en bokdonation av en omfattande samling (ca 
4500 verk) vid namn ”Bohuslänsk samling” från en privatperson. Det är svårt att 
uppskatta samlingens värde. Vissa enskilda böcker sägs vara värda över 100 000 
kronor. Arbetet för att undersöka de praktiska möjligheterna för att ta emot 
denna donation inleddes, men har ännu inte slutförts och redovisats.  
  
Förutsättningarna har ändrats sedan 2016. De fria medel som då fanns tillgängliga 
i kulturbudgeten är idag låsta till verksamheter såsom Konsthallen Lokstallet och 
Winter Word Festival, vilket gör att medel för att ta emot samlingen vid dags dato 
inte finns. Det finns heller inte möjlighet för kultursamordnaren att lägga den 
arbetstid som krävs för att ta emot donationen på ett korrekt och värdigt sätt för 
donatorn då dennes tid är upptagen av att få igång befintliga kulturverksamheter 
på till exempelvis Kulturhuset Skagerack. 

I samtal med Carl Forsberg, numera kultursekreterare i Sotenäs kommun, 
uttrycker han att Sotenäs möjligen skulle vara intresserade av donationen. Samtal 
om detta fortskrider. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kulturansvarig 2018-11-20 
Tjänsteskrivelse kulturansvarig Carl Forsberg och utvecklingschef 2016-11-17 
Offertförfrågan 2017-04-12 
 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Utskottet ställer sig positivt till att ta emot donationen och översänder ärendet till 
kommunstyrelsen för beslut om mottagande av donationen. 

De ekonomiska medel som krävs för material och transport, enligt 
tjänsteskrivelsen, behöver, av kommunstyrelsen, tillföras utskottet för att 
mottagande skall vara möjligt. 
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Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Diariet 
Donatorn kontaktas separat 
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 KS/2018-0579 

KSkfu § 81 Författarresidens Air Litteratur 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
Utskottet ställer sig bakom att Strömstad skall bli Satelitort inom Västra 
Götalandsregionens Författarresidensverksamhet och översänder ärendet till 
kommunstyrelsen att teckna avtal med Västra Götalandsregionens ansvariga för 
verksamheten, Kultur i Väst. 

Sammanfattning av ärendet 
Strömstad kommun har sedan 2015 haft i uppdrag från Kulturnämnden i Västra 
Götaland att etablera och driva ett författar- och översättarresidens med 
”satelliter” i Västra Götaland. Uppdraget gällde under tre år och avtalet löper nu 
ut.  
Det nya avtalet innebär att Strömstad kommun under 2019 istället blir en så 
kallad satellitort i förhållande till Air Litteratur, vilket innebär att huvudman 
istället blir Kultur i Väst. 
Detaljer i avtalet såsom vissa delar av budgetfördelning kan komma att ändras och 
bifogat avtal är enbart ett förslag från Kultur i Västs sida.  
Kultursamordnare för löpande dialog med bibliotekschef om hur det arbete som 
åligger Strömstads kommun ska fördelas. 

Beslutsunderlag 
Förslag till avtal 2018-11-12 
Tjänsteskrivelse kultursamordnare 2018-12-04 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Utskottet ställer sig bakom att Strömstad skall bli Satelitort inom Västra 
Götalandsregionens Författarresidensverksamhet och översänder ärendet till 
kommunstyrelsen att teckna avtal med Västra Götalandsregionens ansvariga för 
verksamheten, Kultur i Väst. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kultur i Väst 
Diariet 
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 KS/2018-0519 

KSkfu § 82 Förutsättningar för kulturhusets 
verksamheter och servering av alkohol 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
att kultur- och fritidsutskottet i rollen som verksamhetsansvariga för kommunens 
kultur- och fritidsverksamheter i kulturhuset, beslutar att servering av alkohol i 
Skagerack endast får beviljas på lördagar, kl 11.00-03.00. Under 
sommarmånaderna, perioden 15/6-15/8, kan serveringstillstånd sökas oaktat 
veckodag. 

Sammanfattning av ärendet 
Den 12 februari 2018 genomförde ett antal politiker och tjänstemän ett möte 
kring frågeställningen ”Hur kan ett kulturhus och fritidsgård fungera med 
serveringstillstånd? Vid mötet deltog ordföranden för Socialnämnden och Miljö- 
och byggnämnden samt kommunstyrelsens ordförande, ordförande i kultur- och 
fritidsutskottet samt förvaltningschefer, avdelningsansvariga och handläggare vid 
ovan nämnda förvaltningar. 

Bakgrunden var att det i nya kulturhuset vistas barn och unga inom fritidsgårdens 
verksamhet både under vardagskvällar och under helger, parallellt med att 
företag, föreningar eller privatpersoner kan hyra delar av lokalerna och servera, 
bjuda på alkohol under sina aktiviteter. På grundval av lokalernas planering är det 
svårt att tekniskt helt avskilja lokalerna för varandra. Vissa dörrar måste vara 
upplåsta på grund av brand- och utrymningsskäl, tillgång till entré, tillgång till 
toaletter etc. 

Socialnämndens- och miljöförvaltningens representanter meddelade under mötet 
att man inte ansåg att serveringstillstånd i huset var förenligt med 
ungdomsverksamhet i samma hus utan man kunde särskilja lokalerna fullt ut, med 
utgångspunkt i kommunens riktlinjer för alkoholservering. 

Kommunens kulturstrategi har som mål att främja kultur för barn och unga. Det 
har funnits en grundläggande tanke om öppenhet, kulturhuset som en mötesplats 
där ungdomarna i ska få ta del av, se och inspireras av kulturaktiviteter som sker i 
stora salen. Ungdomar inom fritidsgården har själva, via sociala medier under 
hösten 2018, påtalat att de saknar mötesplatser centralt och att fritidsgården 
därför bliv en viktig plats för dem att mötas på. 

Ovanstående faktorer ledde till att mötesdeltagarna enades om under 2018 
endast tillåta servering av alkohol på lördagar. Fritidsgårdens verksamhet på 
lördagar förläggs då inte till kulturhuset, utan äger rum på annan plats t.ex. 
Prästängens replokaler, i skollokaler, verksamhetens verkstadslokal etc. 
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Flertalet personer och hyresgäster har under året ställt frågor om det beslut som 
ligger bakom att serveringstillstånd endast ges på lördagar. Det finns behov av att 
tydliggöra beslut för vad som gäller under 2019. Mötesdeltagarna var eniga vid 
februarimötet 2018 att en utvärdering av verksamheterna i huset ska göras, för 
eventuell förändring av ovanstående. Den 4 december genomfördes därför en 
uppföljning med berörda tjänstemän, som underlag till denna tjänsteskrivelse. 

Eftersom kommunen i sina riktlinjer för alkoholservering samt i kultur- och 
fritidsstrategierna värnar om barn och unga så föreslås serveringstillstånd i huset 
begränsas till lördagar under perioden 1/1-14/6, 16/8-31/12. Utgångspunkten 
ligger i kommunens antagna riktlinjer för alkoholservering (KF 2017-12-14) som 
stadgar att tillståndsgivning ska ges så att barn och ungdomar i minsta möjliga 
utsträckning ska behöva konfronteras med alkohol i den offentliga miljön. 

Under sommarmånaderna 15/6-15/8 kan ge tillstånd för att servera alkohol 
oavsett veckodag. Detta med anledning av att under sommarmånaderna sker inte 
fritidsverksamhet i kulturhuset, utan fritidsgården nyttjar andra lokaler för sin 
verksamhet under sommaren. Det är också under sommarmånader som 
efterfrågan på lokalen avseende bröllop, evenemang, utställningar och konserter 
har varit som störst. 

Miljö- och byggförvaltningen samt Socialförvaltningens förvaltningschefer har 
meddelat kommunledningsförvaltningen att den senare i rollen som 
verksamhetsansvarig samt ansvarig för uthyrningen av lokalerna är ansvariga för 
användningen av lokalerna. Därför blir frågeställningen huruvida alkohol får 
nyttjas i lokalerna en fråga för beslut i kommunstyrelsen, då kulturhusets 
huvudsakliga verksamheter (kultur och fritidsgård) ligger under denna nämnd. 

Beslutet avser förtydliga och förenkla beslut rörande alkoholservering i 
kulturhuset Skagerack. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2018-12-04 
Riktlinjer för alkoholservering, KF 2017-12-14 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
att kultur- och fritidsutskottet i rollen som verksamhetsansvariga för kommunens 
kultur- och fritidsverksamheter i kulturhuset, beslutar att servering av alkohol i 
Skagerack endast får beviljas på lördagar, kl 11.00-03.00. Under 
sommarmånaderna, perioden 15/6-15/8, kan serveringstillstånd sökas oaktat 
veckodag. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
Socialnämnden, sn@stromstad.se 
Miljö- och byggnämnden, mbn@stromstad.se 
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 KS/2018-0140 

KSkfu § 83 Anmälningsärenden kultur- och 
fritidsutskottet 2018 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
att notera anmälningsärendet till protokollet 
 

Sammanfattning av ärendet 
 
Delegationslista: 
Diarienummer Datum Förening Bidragstyp Avseende Bidrag 
KS/2018-0405 181010 Strömstad /Tanum 

konståkningsklubb 
Grund- och 
aktivitetsbidrag 

 4134 kr 

 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
att notera anmälningsärendet till protokollet 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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KSkfu § 85 Övrig fråga 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
att notera informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Ledamot i kultur- och fritidsutskottet ställer en fråga om status för det uppdrag 
som kommundirektören fått gällande organisationsöversyn för bland annat 
fritidsdelen. 
Utvecklingschef Helene Evensen informerar att det pågår en utredning för att 
kartlägga samtliga uppdrag, resurser, ansvar, gränssnitt, finansiering och juridiska 
frågeställningar som finns inom fritidsområdet. 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
att notera informationen. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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