
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) 
 Kultur- och fritidsutskott  
 Sammanträdesdatum Ärende 
 2021-12-10 KS/2021-0607 
   
    

Justeringens tid och plats 2021-12-16 Kommunledningskontoret 
  
Sekreterare   Paragrafer 71–79 
 Jessica Corneliusson 
  
Ordförande  
 Mats Granberg 
  
Justerare  
 Kerstin Karlsson 

 
  
 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Kultur- och fritidsutskott 
  
Sammanträdesdatum 2021-12-10 
  
Datum då anslaget sätts upp 2021-12-16 Datum då anslaget tas ned 2022-01-07 
  
Protokollets förvaringsplats Kommunledningskontoret 
  
Underskrift   
 Jessica Corneliusson 
  

 

Tid och plats 2021-12-10 kl 09.00–12.00 
 Kommunstyrelsesalen 
Beslutande  
Ledamöter Lena Martinsson (S), § 71-72, § 74, § 76-79 

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

  
Tjänstgörande ersättare Lars Åke Karlgren (V) § 73, § 75 
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Övriga närvarande Lars-Åke Karlgren (V) 
Ersättare  
  
Övriga deltagare Kurt Dahlberg, fritidschef 

Tove Meyer, kultursamordnare, § 71-74 
Jessica Corneliusson, sekreterare 
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 KS/2021-0054 

KSkfu § 71 Ändring av föredragningslistan 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
att ta ut ärendet ansökan om arrangörsbidrag kultur - Flyktsoda - Textival från 
mötets föredragningslista. 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2021-0485 

KSkfu § 72 Ansökan om arrangörsbidrag  - Ny 
keramikugn - Keramikkollektivet The slickers 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
att bevilja arrangörsbidrag med 40 000 kr. 

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsutskottet beslutade 2021-10-15 att ge uppdrag till ordförande 
att ta ett ordförandebeslut efter att man gjort kompletterande undersökningar i 
ärendet. Ansökan är nu kompletterad med de uppgifter som efterfrågades och då 
ärendet inte är brådskande går det tillbaks till utskottet för beslut.  

Keramikföreningen The slickers har ansökt om arrangörsbidrag för att installera 
en ny keramikugn i sin föreningslokal. Från Strömstads kommun söks bidrag med 
40.000:-. Hela kostnaden beräknas bli cirka 80.000:-. (Exakt budget med 
specificerade kostnader ska inkomma).  

Föreningen är relativt nystartad och håller till i en källarlokal i Pilen 5. Föreningen 
har ett löpande kontrakt med hyresvärd, Strömstads kommun. Lokalen är en 
mötesplats för kulturutövande av olika slag, här bedrivs olika typer av verksamhet 
förutom keramik så hålls det även målarkurser i lokalen.  
På plats har det tidigare funnits en brännugn och tillhörande säkerhetsaspekter 
med fläktar etc har tillämpats. Ugnen är nu trasig och således söker föreningen 
bidrag för att införskaffa en ny.  

Föreningen lånar ut ugnen till bland annat förskolan, särskolan och 
kulturskoleverksamhet i samband med kurser i keramik. Många av föreningens 
medlemmar arbetar inom skola och förskola och kan på så vis främja kontakterna 
däremellan.  

Kulturansvarig anser att föreningen bör beviljas stödet då ambition även finns att 
bedriva mer öppen verksamhet för barn och unga under till exempel lov. Idag 
finns inte möjlighet att arbeta med keramik på så många andra platser i 
kommunen. Kommunen bör även uppmuntra nystartade kulturföreningar vilka 
har ambition att jobba utåtriktat.  

Kulturansvarig ser också att de kvarvarande medel som delas ut 2021 
företrädesvis ska gå till verksamhet som främjar möjligheten till kulturutövande 
för barn och unga.  

Beslutsunderlag 
Ansökan arrangörsbidrag 2021-10-03 
Tjänsteskrivelse kulturansvarig 2021-11-18 
Beslut Kultur- och fritidsutskott 2021-10-15 § 66 
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Förslag till beslut 
Bevilja arrangörsbidrag med 40 000 kr. 

Beslutet skickas till 
Karoliina Almhede, per mail 
Diariet  
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 KS/2021-0566 

KSkfu § 73 Ansökan om arrangörsbidrag - 
Bohusfestivalen i Strömstad - Föreningen 
Bohusfestivalen i Strömstad 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
1. att bevilja arrangörsbidrag med 40 000:- 
2. att bjuda in föreningen Bohusfestivalen till kommande Kultur- och 

fritidsutskott. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Bohusfestivalen har ansökt om arrangörsbidrag för att anordna Bohusfestivalen 
2022. Från Strömstads kommun söks bidrag med 50.000:-. Hela arrangemanget 
beräknas kosta 250.000: - 

2021 anordnades festivalen för första gången med stor framgång och det finns en 
stor utvecklingspotential särskilt efter pandemiåret 2021. 

Beslutsunderlag 
Ansökan arrangörsbidrag 2021-11-12 
Tjänsteskrivelse kulturansvarig 2021-11-23 

Förslag till beslut 
Bevilja arrangörsbidrag med 40 000 :-. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Åsa Torstensson (C) yrkar att utskottet bjuder in Bohusfestivalen till utskottet. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om utskottet kan besluta enligt Åsa Torstenssons förslag och 
finner att så sker. 

Beslutet skickas till 
Marie Hilmersson, per mail 
Diariet  
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 KS/2020-0570 

KSkfu § 74 Förfrågan om alkoholservering på 
kulturhuset 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
att utskottet hänvisar till kultur- och fritidsutskottets tidigare beslut (2018-12-11 § 
82) att serveringstillstånd på Kulturhuset Skagerack endast kan sökas då 
fritidsgården är stängd. 
Fritidsgårdens öppettider är: 15 augusti till 15 juni, undantag måndagar och 
lördagar. Julafton och nyårsafton stängt. 

Sammanfattning av ärendet 
Helen Mattsson och Ulf Karle planerar en minnesföreställning för Git Kraghe våren 
2022. Föreställningarna är planerade till fredag 1/4 till söndag 3/4 och man vill 
servera mat och vin/öl.  
Helen Mattsson har därför inkommit med en fråga om alkoholservering på 
Kulturhuset Skagerack till dessa föreställningar. 

Beslutet skickas till 
Helen Mattsson, per mail 
Diariet  
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 KS/2021-0591 

KSkfu § 75 Ansökan om arrangörsbidrag - Räkanhoppet - 
Strömstad ridklubb 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
att bevilja arrangörsbidrag med 25 000 :-. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Strömstads ridklubb har ansökt om arrangörsbidrag för att arrangera 
räkanhoppet.  
Från Strömstads kommun söks bidrag med 60.000:-. Hela arrangemanget 
beräknas kosta 408 530:- 

Beslutsunderlag 
Ansökan arrangörsbidrag 2021-11-23 
Tjänsteskrivelse fritidschefen 2021-11-25 

Förslag till beslut 
Bevilja arrangörsbidrag med 25 000 :-. 

Beslutet skickas till 
Mikael Källsvik, per mail 
Diariet  
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 KS/2021-0500 

KSkfu § 76 Ansökan om arrangörsbidrag fritid - SM Lång 
orientering 2021 - Idefjordens SK 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
att bevilja arrangörsbidrag med 29 000 :-. 

Sammanfattning av ärendet 
Idefjordens SK  har ansökt om arrangörsbidrag för att arrangera SM i 
Långdistansorientering för juniorer och seniorer. Skulle ursprungligen ha 
arrangerats 2020, men fick skjutas upp pga pandemin. Ända fram till sommaren 
2021 var det osäkert om och i så fall i vilket format tävlingen skulle kunna 
genomföras.  
Från Strömstads kommun söks bidrag med 73.000:-. Hela arrangemanget 
beräknas kosta 590.000:- 

Beslutsunderlag 
Ansökan arrangörsbidrag 2021-10-10 
Tjänsteskrivelse fritidschef 2021-11-25 

Förslag till beslut 
Bevilja arrangörsbidrag med 29 000 :-. 

Beslutet skickas till 
Bengt Bivrin, per mail 
Diariet  
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 KS/2021-0236 

KSkfu § 77 Ansökan om anläggningsbidrag - Strömstads 
tennis 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
1. att bevilja anläggningsbidrag med 100 000:- 
2. att användningen av de 100 000 kronorna ska återredovisas till kultur- och 

fritidsutskottet. 

Sammanfattning av ärendet 
Strömstads tennisklubb har ansökt om anläggningsbidrag. Föreningen har i bilaga 
till ansökan angivit att man avser att investera ca 700 000:- för byte av tak på 
Tennishallen. Vid besiktning befanns taket vara i ännu sämre kondition än när den 
bilagda offerten gjordes, kostnaden uppskattas efter besiktningen till ca 1,5 
miljoner. Hallen är numera stängd för att demontera isoleringsmaterial för att 
kunna göra en utförlig besiktning och sedan få en fullständig offert på åtgärd. 
Förslag till beslut att avsätta 100 000:- för Strömstads tennisklubb som en 
grundplåt för att söka externa medel. Idrottsförbundet är en aktiv part i detta 
arbete.  

Ärende: 
Taket på Tennishallen har haft behov av att åtgärdas under en tid och när man 
gjorde en okulär besiktning befanns den var sämre än väntat. Tidigare har driften 
hanterats i detta ärende och nu är investeringen av taket uppe. Vi har inväntat 
besiktning och den har nu påbörjats. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om anläggningsbidrag 2021-04-13 
Tjänsteskrivelse, fritidschefen 2021-11-25 

Förslag till beslut 
Bevilja anläggningsbidrag med 100 000:- 

Beslutet skickas till 
Tennisklubben, per mail 
Diariet  
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 KS/2021-0593 

KSkfu § 78 Sammanträdestider Kultur- och 
fritidsutskottet 2022 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
att fastställa följande sammanträdestider för Kultur- och fritidsutskottet 2022. 
 
Fredag 18 februari, kl. 09:00 
Fredag 8 april, kl. 09:00 
Fredag 20 maj, kl. 09:00 
Fredag 2 september, kl. 09:00 
Fredag 28 oktober, kl. 09:00 
Fredag 2 december, kl. 09:00 

Sammanfattning av ärendet 
Utvecklingsavdelningen har upprättat förslag till sammanträdestider för Kultur-
och fritidsutskottet för 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-25 

Förslag till beslut 
att fastställa följande sammanträdestider för Kultur- och fritidsutskottet 2022. 

Fredag 18 februari, kl. 09:00 
Fredag 8 april, kl. 09:00 
Fredag 20 maj, kl. 09:00 
Fredag 2 september, kl. 09:00 
Fredag 28 oktober, kl. 09:00 
Fredag 2 december, kl. 09:00 

Beslutet skickas till 
Ledamöter och ersättare i Kultur-och fritidsutskottet 
Fritidschef 
Kulturansvarig 
Utvecklingschef 
Diariet  
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 KS/2021-0053 

KSkfu § 79 Redovisning av delegationsärenden 

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

Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av delegationsärenden: 

Ärendenummer Ärendetyp Ärendemening Bidrag 

KS/2021-0537 
Grund- och 
aktivitetsbidrag 

Ansökan om grund- och 
aktivitetsbidrag  - Strömstad 
Simförening 

Grundbidrag 10 100 
kr, aktivitetsbidrag 
1773 kr 

KS/2021-0534 
Grund- och 
aktivitetsbidrag 

Ansökan om grund- och 
aktivitetsbidrag  - Strömstads IF 

Grundbidrag 3125 kr, 
aktivitetsbidrag 1041 
kr 

KS/2021-0533 
Grund- och 
aktivitetsbidrag 

Ansökan om grund- och 
aktivitetsbidrag  - Strömstad 
Löparklubb 

Grundbidrag 3806 kr, 
aktivitetsbidrag 213 kr 

KS/2021-0528 
Grund- och 
aktivitetsbidrag 

Ansökan om grund- och 
aktivitetsbidrag  - Dynekilens 
Golfklubb 

Grundbidrag 3487 kr, 
aktivitetsbidrag 616 kr 

KS/2021-0526 
Grund- och 
aktivitetsbidrag 

Ansökan om grund- och 
aktivitetsbidrag  -  
Lions Hockeyclub Strömstad 

Grundbidrag 4663 kr, 
aktivitetsbidrag 7978 
kr 

KS/2021-0512 Arrangörsstöd 

Ansökan om arrangörsbidrag  - 
Demokrati-labbet - Krokstrands 
Folkets hus 

Arrangörsbidrag 5000 
kr 

KS/2021-0458 Arrangörsstöd 
Ansökan om arrangörsbidrag  - 
Fotbollsfritids - IFK Strömstad 

Arrangörsbidrag 12 
500 kr 

KS/2021-0402 
Grund- och 
aktivitetsbidrag 

Ansökan om grund- och 
aktivitetsbidrag - IF Friskis & Svettis 
Strömstad 

Grundbidrag 3006 kr, 
aktivitetsbidrag 169 kr 

 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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