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 Stadshuset Mors sal 
Beslutande  
Ledamöter 
 
 
 
 
 

 
       

 

 

Lena Martinsson (S), § 49-50, § 53-60 
Helena L´Estrade (L), § 49-60 
Mats Granberg (S), ordförande, § 49-60 
Åsa Torstensson (C), vice ordförande, § 49-60 
 
 
 
 
 

Tjänstgörande ersättare Lars Åke Karlgren (V), del av § 51 gällande Strömstads ridklubb, § 52 
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Övriga närvarande  
Ersättare Lars Åke Karlgren (V), § 49-55 
  
Övriga deltagare Helene Evensen, utvecklingschef 

Kurt Dahlberg, fritidschef 
Tove Meyer, kultursamordnare 
Maria Aronsson, miljöstrateg, § 50 
Jessica Corneliusson, sekreterare 
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 KS/2019-0147 

KSkfu § 49 Ändring av föredragningslistan 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
att lägga till ärendet Dialog kring framtida budgetar inom kultur- och 
fritidsområdet. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordföranden föreslår att lägga till ett nytt ärende om dialog kring framtida 
budgetar inom kultur- och fritidsområdet. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2019-0109 

KSkfu § 50 Information från miljöstrateg Maria Aronsson 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
att notera informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Miljöstrateg Maria Aronsson informerar om Strömstad in Light. 

Strömstad in Light är en ljusfestival som hålls 1a november varje år. Festivalen 
är ett samarbete mellan Strömstads kommun, bröderna Axelssons el och lokala 
företag.  
Det blir föreläsningar med fokus på ny teknik och hållbarhet, bland annat fossilfria 
maskiner och semesterresor står på agendan. 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
att notera informationen till protokollet. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2019-0109 

KSkfu § 51 Information från fritidschef Kurt Dahlberg 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
att notera informationen till protokollet. 

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Lena Martinsson (S) vid informationen om Strömstads 
ridklubb. 

Sammanfattning av ärendet 
Fritidschef Kurt Dahlberg informerar om: 
- Ekonomi 2019 – fritidschef kompletterar med siffror från balanskonto som 
saknades i kallelsen. 
- Ungdomspotten  
- Fritidsgårdsverksamheten 
- Sommarlovsverksamhet 
- Multiarena Skee (Vettevi) 
- Skatepark 
- Fritidsbank 
- Strömstads ridklubb 
- Orienterings SM 2020 
- Övrigt 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
att notera informationen till protokollet. 

Beslutet skickas till 
Diariet 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (20) 
 Kultur- och fritidsutskott  
 Sammanträdesdatum  
 2019-09-06  
   
         
 

    

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78 
 Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 
 452 80 Strömstad   

 

 KS/2019-0387 

KSkfu § 52 Ansökan om grund- och aktivitetsbidrag fritid 
- Strömstad HK 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
att bevilja grundbidrag med 8 588 :- 
att bevilja aktivitetsbidrag med 8347:- 

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Lena Martinsson (S) i handläggningen av detta ärende.  

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 2018 hade 308 medlemmar 3-25 år 
vilket berättigar till bidrag med 7700:-, 92 medlemmar över 25 år vilka berättigar 
till bidrag med, sammanlagt 888:-. 
Föreningen har redovisat att man erhållit 83475:- i statligt aktivitetsstöd 2018. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse fritidschefen 2019-08-28 
Ansökan grund- och aktivitetsbidrag 2015-05-15 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
att bevilja grundbidrag med 8 588 :- 
att bevilja aktivitetsbidrag med 8347:- 

Beslutet skickas till 
Patrik Zäll, per mail 
Ekonomikontoret 
Diariet 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (20) 
 Kultur- och fritidsutskott  
 Sammanträdesdatum  
 2019-09-06  
   
         
 

    

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78 
 Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 
 452 80 Strömstad   

 

 KS/2019-0502 

KSkfu § 53 Ansökan om grund- och aktivitetsbidrag - IFK 
Strömstad 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
att bevilja grundbidrag med 8 581 :- 
att bevilja aktivitetsbidrag med 9 433:- 

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 2018 hade 305 medlemmar 3-25 år 
vilket berättigar till bidrag med 7 625:-, 103 medlemmar över 25 år vilka 
berättigar till bidrag med, sammanlagt 956:-. 
Föreningen har redovisat att man erhållit 94 334:- i statligt aktivitetsstöd 2018. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse fritidschefen 2019-08-28 
Ansökan grund- och aktivitetsbidrag 2019-08-21 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
att bevilja grundbidrag med 8 581 :- 
att bevilja aktivitetsbidrag med 9 433:- 

Beslutet skickas till 
Marie Hansson, per mail 
Ekonomikontoret 
Diariet 
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 KS/2019-0109 

KSkfu § 54 Information från kultursamordnare Tove 
Meyer 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
att förvaltningen ska ha ett dialogmöte med Strömstadslokaler och Tekniska 
nämnden för att diskutera underhåll av Frilutsmuséets kök och byggnader innan 
nästa Kultur- och fritidsutskottsmöte 2019-10-17. 
 
att beslut om införande av Ungdomspotten ska tas som ett ordförandebeslut när 
utredning gjort. 

Sammanfattning av ärendet 
Kultursamordnare Tove Meyer informerar om: 
- Budget per 2019-09-01 
- Vad som hänt under sommaren 
- Friluftsmuseet - avtal och behov av underhåll 
- Kulturhuset och Kulturskolan 
- Lokstallets möte med VG-regionen 
- Återkoppling - ÖGATs kulturdag på Koster 
- Införande av Ungdomspott 
- Evenemang framåt: Strömstad in light, Rickard Thuné från Antikrundan, Magiskt 
datum och dans i Stadshuset, Julkonsert, Winter Word Festival 2020. 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
att notera informationen till protokollet. 
 
Förslag till beslut under sammanträdet 

Ordförande föreslår att förvaltningen ska ha ett dialogmöte med 
Strömstadslokaler och Tekniska nämnden för att diskutera underhåll 
av Frilutsmuseets kök och byggnader. Möte ska vara innan nästa Kultur- och 
fritidsutskottsmöte 2019-10-17. 

Beslutsgång 
Ordförande Mats Granberg ställer frågan om utskottet kan besluta enligt hans 
förslag och finner att så sker. 
 
Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande Mats Granberg yrkar på ett formellt beslut av införande av 
Ungdomspotten. Lena Martinsson (S) yrkar på att ärendet kan tas som ett 
ordförandebeslut när utredning gjorts. 
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Beslutsgång 
Ordförande Mats Granberg ställer frågan om utskottet kan besluta enligt Lena 
Martinssons förslag och finner att så sker. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2019-0472 

KSkfu § 55 Kulturarrangemang i kommunal regi 2020 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
att godkänna kulturansvarigs förslag till evenemang i kommunal regi 2020 med 
tillägg att i största mån få till ett samarrangemang med föreningslivet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kulturlivet i Strömstad sprudlar med en rad olika evenemangsarrangörer både 
inom föreningslivet och i den kommersiella sektorn. Det är av vikt att tydliggöra 
vilka högtider och evenemang som Strömstads kommuns kulturdel (bestående av 
1 person på 100 %) ska arrangera under året. Det är viktigt dels för planeringen av 
budget och arbetstid, samt i kommunikationen med våra medborgare.  
 
Förslag från förvaltningen på evenemang i kommunal regi 2020 där Strömstads 
kommun är huvudarrangör: Winter Word Festival, Magiska datum: 14 maj och 12 
december, Valborgsfirande, Nationaldagen 6 juni, Julkonsert i Stadshuset, 
Teaterföreställningar för barn och unga i samarbete med biblioteket, Konsthallen 
Lokstallet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-07-10 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
att godkänna kulturansvarigs förslag till evenemang i kommunal regi 2020. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Åsa Torstensson (C) yrkar att kultursamordnare har en dialog med Stiftelsen 
Sveriges nationaldag för att undersöka möjligheterna till fortsatt samarbete av 
nationaldagen 6 juni. 

Beslutsgång 
Ordförande Mats Granberg frågar om utskottet kan besluta enligt förvaltningens 
förslag med Åsa Torstenssons tillägg att i största mån få till ett 
samarrangemang och finner att så sker. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2019-0299 

KSkfu § 56 Donation av konst – Maj och Arthur Sjöblad 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
att ta emot donationen av åtta stycken alster av konstnären Peter Widman varav 
sju tavlor och en skulptur. 

Sammanfattning av ärendet 
Kulturansvarig blev i april 2019 kontaktad av konstsamlarparet Maj och Arthur 
Sjöblad som ville skänka åtta verk av konstnären Peter Widman till Strömstads 
kommun då paret inte längre hade plats för konsten. 

Peter Widman har koppling till Koster och många av motiven på skänkta alstren 
föreställer en Kostermiljö. 
Vid de senaste försäljningarna av Peter Widmans konst värderades varje tavla till 
cirka ett pris mellan 500-1000 kronor styck medan vissa större motiv såldes för ett 
något högre pris. Ett uppskattat värde på den skänkta samlingen skulle därför 
hamna på runt 10 000-12 000 kronor. 
På Koster har man visat intresse för att ta emot några av tavlorna med just 
Kostermotiv. I samband med att musikresidenset invigs under hösten 2019 skulle 
en sådan placering av tavlorna kunna ske. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kulturansvarig 2019-06-04 
Peter Widmans konstdonation.pdf 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
att ta emot donationen av åtta stycken alster av konstnären Peter Widman varav 
sju tavlor och en skulptur. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2019-0460 

KSkfu § 57 Skulpturen Lamm – Kosters Skulpturpark 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
att utifrån nedanstående underlag besluta att skulpturen står kvar på nuvarande 
placering tills annat beslutas. 

Om föreningen Kosters skulpturpark och markägarna Koster Trädgårdar i 
framtiden kommer överens om att flytta och montera skulpturen och kan stå för 
de kostnader som det medför ställer sig kommunen positiv till det. 

Sammanfattning av ärendet 
2012 köpte Strömstads kommun skulpturen ”Lamm” av konstnären Kajsa Mattas 
för att nyttjas som utsmyckning inom skulpturparken på Sydkoster. 

Under slutet på 2018 väcktes frågan från en före detta medlem i konstföreningen 
på Koster om skulpturen omfattades av adekvat försäkring, man tog även upp 
frågan om en permanent placering och fastmontering av konstverket. 
2012 placerades skulpturen vad som konstföreningen på Koster ansågs 
provisoriskt nära Kosters Trädgårdars restaurang där besökare och gäster i 
restaurangen har god uppsikt över skulpturen. 
Eftersom skulpturen ingår i kommunens konstsamling täcks den av Strömstads 
kommuns befintliga försäkring (Merkels försäkring för konst och samlingsföremål, 
försäkringshandlingar finns diarieförda under detta ärende KS/2019-0460), dock 
med en högre självrisk för utomhuskonst. 
 
I köpekontraktet mellan Strömstads kommun och konstnären står Bôlebackarna 
som plats för placering. I beslutet från KFU (KS/2012-0311) är formuleringen 
något vidare och öppen för viss tolkning: 
”…deponering av skulpturen inom den planerade skulpturparken på Sydkoster”. 

Nuvarande placering samt Bôlebackarna befinner sig inom området för 
skulpturparken. Markägarna för den aktuella skulpturparken, Kosters Trädgårdar, 
är nöjda med den nuvarande placeringen då besökare kan njuta av den från 
restaurangen samt att den hålls under uppsikt. 

Att flytta skulpturen och montera den vid Bôlebackarna för med sig kostnader 
som inte finns avsatt i budget. Dock var Bôlebackarna den plats som konstnären 
och kommunen kom överens om från första början. 

Om föreningen Kosters skulpturpark och markägarna Koster Trädgårdar i 
framtiden kommer överens om att flytta och montera skulpturen och kan stå för 
de kostnader som det medför ställer sig kommunen positiv till det. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kulturansvarig 2019-08-28 
Köpeavtal konstnärlig utsmyckning, dnr: KS/2019-0460 
Protokoll KFU 2012-04-03, dnr: KS/2019-0460 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
att utifrån nedanstående underlag besluta att skulpturen står kvar på nuvarande 
placering tills annat beslutas. 

Om föreningen Kosters skulpturpark och markägarna Koster Trädgårdar i 
framtiden kommer överens om att flytta och montera skulpturen och kan stå för 
de kostnader som det medför ställer sig kommunen positiv till det. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2018-0579 

KSkfu § 58 Fråga från Åsa Torstensson (C) gällande 
uppsägning av författarresidens 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
att notera informationen till protokollet 

Sammanfattning av ärendet 
Åsa Torstensson (C) ställer frågan till ordförande Mats Granberg om varför avtalet 
med Författarresidenset sagts upp av förvaltningen utan ett formellt beslut. 
Ordföranden uppger att detta skett i syfte att det inte automatiskt skulle förlängas 
och som en besparing utifrån de politiska resonemang som förts.  
Åsa Torstensson inkommer med en skriftlig protokollsanteckning om hanteringen 
av uppsägningen.  

Protokollsanteckning 
Åsa Torstensson (C) har begärt och beviljats en skriftlig protokollsanteckning. Se 
bilaga. 
 

Beslutet skickas till 
Diariet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Bilaga 
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Protokollsanteckning till KSkfu § 58 
 

Undertecknad önskade att ärendet gällande uppsägning av författarresidenset -
Residensprogrammet Air Litteratur och samarbetsavtalet med Kultur i Väst och 
VGR skulle aktualiseras på ordinarie sammanträde. 
 
Undertecknad vill härmed starkt ifrågasätta handläggningen av det ovan angivna 
ärendet. Det finns ingen som helst politisk hantering av ovanstående uppsägning. 
Uppsägning skedde utan att ärendet aktualiserats på något utskottssammanträde 
och därmed finns inget politiskt beslut i ärendet. Någon information till KFU finns 
ej och det krävs att ledamot följer diariet och utgående post för att få kunskap om 
handlingen. Det hänvisas till kommunfullmäktiges budgetdebatt i juni där inga 
beslut om budget 2020 togs eller var avsett att tas.  
 
Undertecknad får som svar på mitt ifrågasättande, från politisk ledning i utskottet, 
att jag som ledamot vet att det måste sparas och att författarresidenset har varit 
ett av flera områden som därmed kan avvecklas. Jag ifrågasätter detta arbetssätt 
och brist på politisk process och beslut mycket starkt och markerar återigen att 
som politiskt vald ledamot i KFU har jag inte getts något underlag för politiken att 
ta ställning till ej heller vilket beting som KFU har vad gäller besparingar inom 
kulturen specifikt eller för verksamheterna generellt som ligger under Kultur och 
Fritids-utskottet. 
 
Åsa Torstensson ( C) 
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 KS/2019-0108 

KSkfu § 59 Anmälningsärenden Kultur- och 
fritidsutskottet 2019 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
att notera informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Delegationslista: 

Diarienummer Datum Förening Bidragstyp Avseende Bidrag 
KS/2019-0275 190506 Kulturföreningen 

Kuling 
Start- och 
grundbidrag 
kultur 

 Startbidrag 
1000 kr, 
Grundbidrag 
37,50 kr 

KS/2019-0293 190506 Föreningen Norden 
Norra Bohuslän 

Grundbidrag 
kultur 

 738 kr 

KS/2019-0279 190513 Konstnärernas 
kollektivverkstad i 
Bohuslän 

Arrangörs-
bidrag 

 3000 kr 

KS/2019-0327 190514 Hogdals 
bygdegårdsförening 

Stöd för 
samlings-
lokaler 

 12 000 kr 

KS/2019-0282 190521 Påskakademin Arrangörs-
bidrag 

 7500 kr 

KS/2019-0303 190523 Rossö lek- och 
idrottsförening 

Grund- och 
aktivitets-
bidrag 

 Grundbidrag 
2707 kr 

KS/2019-0338 190527 Idefjordens SK Grund- och 
aktivitets-
bidrag 

 Grundbidrag 
2244 kr 

KS/2019-0387 190527 Strömstads IF Grund- och 
aktivitets-
bidrag 

 Grundbidrag 
1788 kr, 
aktivitets-
bidrag 1112 
kr 

KS/2019-0385 190527 Strömstads roddklubb Grund- och 
aktivitets-
bidrag 

 Grundbidrag 
1400 kr 

KS/2019-0386 
 
 

190527 Strömstads löparklubb Grund- och 
aktivitets-
bidrag 

 Grundbidrag 
3538 kr, 
aktivitets-
bidrag 247 kr 
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KS/2019-0396 190527 Skee skyttegille Grund- och 
aktivitets-
bidrag 

 Grundbidrag 
1263 kr, 
aktivitets-
bidrag 258 kr 

KS/2019-0347 190528 Eid i Strömstad Arrangörs-
bidrag 

Musik- 
och 
matkväll 
på 
kulturhuse
t 
Skagerack 

10 000 kr 

KS/2019-0426 190529 Björneröds ridklubb Grund- och 
aktivitets-
bidrag 

 Grundbidrag 
2050 kr, 
aktivitets-
bidrag 9679 
kr 

KS/2019-0412 190529 Skee Sockens 
hembygdsförening 

Grundbidrag  Grundbidrag 
1881 kr 

KS/2019-0424 190529 Hogdals 
hembygdsförening 

Grundbidrag  Grundbidrag 
1531 kr 

 

KS/2019-0307 190528 SPF Seniorerna 
Strömmen 

Grundbidrag  Grundbidrag 
2313 kr 

KS/2019-0383 190627 Strömstad Jiu-Jitsu IF Startbidrag  Startbidrag 
1000 kr 

KS/2019-0413 190627 SRF (Synskadades 
riksförbund) Strömstad-
Tanum 

Grund- och 
aktivitets-
bidrag 

 Grundbidrag 
919 kr 

KS/2019-0414 190627 Strömstads 
bangolfklubb 

Grund- och 
aktivitets-
bidrag 

 Grundbidrag 
1638 kr, 
aktivitets-
bidrag 559 kr 

KS/2019-0427 190627 PRO Strömstad Grund- och 
aktivitets-
bidrag 

 Grundbidrag 
3563 kr 

KS/2019-0449 190627 Skee biodlarförening Grund- och 
aktivitets-
bidrag 

 Grundbidrag 
225 kr 

KS/2019-0470 190628 Friskis och svettis 
Strömstad 

Grund- och 
aktivitets-
bidrag 

 Grundbidrag 
4107 kr, 
aktivitets-
bidrag 244 kr 
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KS/2019-0420 190703 Överby Pistolklubb Grund- och 
aktivitets-
bidrag 

 Grundbidrag 
1100 kr, 
aktivitets-
bidrag 183 kr 

KS/2019-0471 190704 FAMS Arrangörs-
bidrag 

Konst och 
musikfest 
på Koster 

Arrangörs-
bidrag 10 000 
kr 
 

KS/2018-0613 190813 Rossö Bouleklubb Grundbidrag  Grundbidrag 
869 kr 

KS/2019-0407 190813 Hjärnskadeförbundet 
Hjärnkraft Fyrbodal 

Grundbidrag  Grundbidrag 
88 kr 

 

Ordförandebeslut: 

Diarienummer Datum Beslut 
KS/2019-0270 190603 Att bevilja arrangörsbidrag med 10 000 kr till föreningen 

ÖGAT för en heldag på Kosters trädgårdar med 
musikframträdanden, workshops och visningar anpassade för 
barn och familjer. 

 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2019-0109 

KSkfu § 60 Dialog kring framtida budgetar inom kultur- 
och fritidsområdet 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
att återremittera ärendet till ett extra möte med kultur- och fritidsutskottet för att 
diskutera eventuella förändringar som föreslås inom kultur- och 
fritidsverksamheten.  

Sammanfattning av ärendet 
Med hänvisning till att det ännu inte är känt vilken bruttolista på besparingar som 
kommunledningsförvaltningen kommer att föreslå inom sin verksamhet, föreslår 
Ordförande Mats Granberg att en dialog förs i ett extra utskottsmöte när 
eventuella sparåtgärder inom kultur- och fritidsförvaltningen är kända. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande Mats Granberg yrkar på återremittering av ärendet och föreslår att 
diskutera budget för 2020 i ett extra möte med Kultur- och fritidsutskottet. 

Beslutsgång 
Ordförande Mats Granberg frågar om utskottet kan besluta enligt hans förslag och 
finner att så sker. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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