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 Kultur- och fritidsutskott  
 Sammanträdesdatum Ärende 
 2019-10-17 KS/2019-0159 
   
    

Justeringens tid och plats Kommunledningskontoret 2019-10-25 
  
Sekreterare   Paragrafer 61–70 
 Helene Evensen 
  
Ordförande  
 Mats Granberg 
  
Justerare  
 Lena Martinsson 

 
  
 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Kultur- och fritidsutskott 
  
Sammanträdesdatum 2019-10-17 
  
Datum då anslaget sätts upp 2019-10-25 Datum då anslaget tas ned 2019-11-18 
  
Protokollets förvaringsplats Kommunledningskontoret 
  
Underskrift   
 Helene Evensen 
  

 

Tid och plats 2019-10-17 kl 09.00–12.00 
 Stadshuset Mors sal 
Beslutande  
Ledamöter Lena Martinsson (S) § 61-63, § 65-70 

Helena  L´Estrade (L) § 61-70 
Mats Granberg (S), ordförande § 61-70 
Åsa Torstensson (C), vice ordförande § 61-70 
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Övriga närvarande  
Ersättare Lars Åke Karlgren (V)  
  
Övriga deltagare Helene Evensen, utvecklingschef 

Kurt Dahlberg, fritidschef 
Tove Meyer, kultursamordnare 
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 KS/2019-0147 

KSkfu § 61 Ändring av föredragningslistan 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
att lägga till ärendena Taxor kulturverksamhet 2020, Taxor fritidsverksamhet 2020 
samt övriga frågor gällande Budget 2020 för kultur- och fritidsutskottet, förfrågan 
om uppsägning av författarresidenset och arrangemang sommaren 2020. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordföranden föreslår att lägga till ärendena Taxor kulturverksamhet 2020, Taxor 
fritidsverksamhet 2020 samt övriga frågor gällande Budget 2020 för kultur- och 
fritidsutskottet, förfrågan om uppsägning av författarresidenset och arrangemang 
sommaren 2020. 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2019-0109 

KSkfu § 62 Information från fritidschef Kurt Dahlberg 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
att notera informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Fritidschef Kurt Dahlberg informerar om: 

-Ekonomi 2019 
-Fritidsgårdsverksamheten 
-Kulturlovsverksamheten 
-Avtal och taxor inför 2020 
-Överenskommelse Bohusleden och kuststigen 
-Inbjudan till dialog kring idrottens utmaningar Västra Götalands IF 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2019-0504 

KSkfu § 63 Ansökan om grund- och aktivitetsbidrag - 
Korpen Strömstad-Tanum motionsförening 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
Bevilja grundbidrag med 788 :- 
Bevilja aktivitetsbidrag med 0:- 
Bevilja stöd för lokal med 3 000:- 

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 2 medlemmar 3-25 år 
vilket berättigar till bidrag med 50:-, 68 medlemmar över 25 år vilka berättigar till 
bidrag med, sammanlagt 788:-. 

Föreningen har redovisat att man erhållit 0:- i statligt aktivitetsstöd 2018. 

Föreningen har också ansökt om ett stöd för lokal för kansli där Strömstadsdelen 
och Tanumsdelen av föreningen delar på kostanden totala kostnaden är 12 000:- 
och föreningen ansöker om 3 000:- från Strömstads kommun 

Föreningen har i ansökan eller bilagor redovisat räkenskaper och medlemsavgift. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse fritidschef 2019-10-08 
Ansökan grund- och aktivitetsbidrag 2018-08-22 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Bevilja grundbidrag med 788 :- 
Bevilja aktivitetsbidrag med 0:- 
Bevilja stöd för lokal med 3 000:- 
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Beslutet skickas till 
Laila Berntsson, per mail 
Ekonomikontoret 
Diariet  
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 KS/2019-0573 

KSkfu § 64 Ansökan om arrangörsbidrag fritid - 
Strömstads ridklubb, Räkanhoppet 2019 

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

Sammanfattning av ärendet 
Strömstads ridklubb har ansökt om arrangörsbidrag för att arrangera 
Räkanhoppet 2019, 1080 starter fördelat över 4 dagar, över 100 funktionärer som 
bidrar till ett mycket uppskattat arrangemang med deltagare från stora delar av 
Sverige och också från Norge. 

Ett tecken på att vi är en bra arrangör var i år att stora delar av Norska 
ponnylandslaget valde att komma till oss och tävla, och vi fick av den norska 
förbundskaptenen/tränaren mycket beröm. 

Domarrapporten som överdomaren skriver efter avslutad tävling var fantastisk, 
där fick vi nästan uteslutande höga bedömningar med strax under 9 i snitt på en 
skala 1-10 där 10 är högst. 

Från Strömstads kommun söks bidrag med 30.000:-. Hela arrangemanget 
beräknas kosta 441.480:- 

Beslutsunderlag 
Ansökan arrangörsbidrag 2019-09-26 
Tjänsteskrivelse fritidschef 2019-10-08 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Bevilja arrangörsbidrag med 20 000:- 

Beslutet skickas till 
Strömstads ridklubb, per mail 
Ekonomikontoret 
Diariet  
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 KS/2019-0109 

KSkfu § 65 Information från kultursamordnare Tove 
Meyer 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
att uppdra till kulturansvarig att bjuda in kulturhusföreningens styrelse till nästa 
utskottsmöte den 6 december (i fokus för mötet bland annat, ligger frågor om 
roller, föreningsutveckling, förutsättningar), samt 
 
att vid samma möte bjuda in representanter för Kosterhavsfestivalen för sitt årliga 
återkommande evenemang, samt 
 
att i övrigt notera informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Kultursamordnare Tove Meyer informerar om: 

-Budget per 2019-10-07 
-Kulturhusföreningen vill ha ett möte 
-13 november möte "Attraktiva kommuner" 
-Fyrbodalsmodellen - Offentlig miljö som konstform 
-Friluftsmuséet 
-Evenemang: Strömstad in light, Rickard Thunér från Antikrundan, Magiskt datum 
och dans i Stadshuset, Julkonsert, Winter Word Festival 2020 
-Kosterhavsfestivalen kommer till nästa kultur- och fritidsutskottsmöte och 
berättar om festivalen 

Beslutet skickas till 
Kulturansvarig 
Diariet 
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 KS/2019-0445 

KSkfu § 66 Reviderade riktlinjer för stöd till föreningar 
och arrangemang 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
att föreslå kommunstyrelsen besluta. 
att godkänna de nya riktlinjerna för ekonomiska stöd inom kultur- och 
fritidsområdet. 

Sammanfattning av ärendet 
Strömstads kommun betalar varje år ut en rad olika ekonomiska stöd till 
föreningar, arrangemang, studieförbund och ideella aktörer. 

De nya riktlinjerna är avsedda att förenkla och tydliggöra ramarna för stöden, 
både för den som söker samt även för de som handlägger ansökningarna. 
Riktlinjerna kommer ligga på kommunens hemsida tillsammans med uppdaterade 
ansökningsmallar. 

Genom att genomlysa, uppdatera och slutligen kommunicera våra nya 
föreningsstödskriterier ger vi förhoppningsvis även fler aktiva föreningar möjlighet 
att söka ekonomiskt stöd. 

Riktlinjerna blir en garant för att kommunen beviljar medel till rätt ändamål. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kulturansvarig 2019-10-08 
Arbetsdokument ”Kriterier för föreningsstöd” 2019-10-08 
Vision 2030 för Strömstads kommun 
Styrdokument Kulturstrategi 
Styrdokument Fritidsstrategi 
Folkhälsoplan 2019-2022 
Jämlikhetsplan Strömstads kommun 
 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
att föreslå kommunstyrelsen besluta. 
att godkänna de nya riktlinjerna för ekonomiska stöd inom kultur- och 
fritidsområdet. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
att föreslå kommunstyrelsen besluta. 
att godkänna de nya riktlinjerna för ekonomiska stöd inom kultur- och 
fritidsområdet, efter justering av vissa redaktionella ändringar. 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2019-0108 

KSkfu § 67 Anmälningsärenden Kultur- och 
fritidsutskottet 2019 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
att notera informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Delegationslista: 

 

Ordförandebeslut: 

Diarienummer Datum Beslut 

KS/2019-0547 190930 Att godkänna förslaget till införande av ungdomspotten i 
Strömstads kommun 

 

 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
att notera informationen till protokollet. 

Beslutet skickas till 
Diariet  

Diarienummer Datum Förening Bidragstyp Avseende Bidrag 

KS/2019-0546 2019-09-26 Koster Swimrun Arrangörsbidrag  Arrangörsbidrag 
10 000 kr 

KS/2019-0486 2019-09-26 Strömstad Löparklubb Grund- och 
aktivitetsbidrag 

 Grundbidrag 2963 
kr, aktivitetsbidrag 
248 kr 

KS/2019-0508 2019-09-26 Strömstad Tanums 
konståkningsklubb 

Grund- och 
aktivitetsbidrag 

 Grundbidrag 2113 
kr, aktivitetsbidrag 
2400 kr 

KS/2019-0509 2019-09-26 Strömstad Tanums KK Arrangörsbidrag  Arrangörsbidrag 
5000 kr 

KS/2019-0574 2019-09-27 Strömstads ridklubb Grund- och 
aktivitetsbidrag 

 Grundbidrag 2213 
kr, aktivitetsbidrag 
4180 kr. 
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 KS/2019-0610 

KSkfu § 68 Taxor kulturverksamhet 2020 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta. 
att ställa sig bakom förvaltningens förslag till taxor för uthyrning av kulturhuset. 

Sammanfattning av ärendet 
Kulturansvarig informerar om taxor för kulturhuset 2020. 
Taxorna kvarstår från föregående år, med tillägg att man nu som hyresgäst kan 
hyra hjälp med att ta fram bord och stolar för 400-600 kronor. För att förenkla för 
hyresgäster har man också ett helgpris som ett fast pris (fredag-söndag). 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta. 
att ställa sig bakom förvaltningens förslag till taxor för uthyrning av kulturhuset. 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2019-0611 

KSkfu § 69 Taxor fritidsverksamhet 2020 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
att uppdra till fritidschefen Kurt Dahlberg att ta fram ett underlag och 
konsekvensbeskrivning rörande de hyresintäkter från idrottshallar som idag 
tillfaller barn- och utbildningsförvaltningen. (Kostnader för drift av hallarna ligger 
hos fritid (KLF), om intäkterna förs mot de verkliga kostnaderna skulle inte ett 
underskott uppstå för fritidshallarna och aktivitetshallen), samt 

att nya avtal tas fram för Lions Hockey, IFK Strömstad och Strömstads IF för 
nyttjande av Lionshov och Strömsvallen. 

Sammanfattning av ärendet 
Det pågår dialoger kring nya avtal för Lionshockey, IFK Strömstads och Strömstads 
IF så taxorna har inte blivit klara att presentera med ordinarie taxebilagan till 
budgeten för beslut i Kommunfullmäktige enligt plan. 
 
De nya avtalen avser att man går från eget avtal till timtaxor som övriga 
föreningar. Det föreslås också förändringar för aktivitetshallens A och B salars 
hyrestaxor, där timtaxorna för de båda salarna ska bli mer likvärdig. 
 
Syftet är öka nyttjandegraden och beläggningen. Det föreslås också en justering 
där timtaxor för träningstider blir något billigare, medan evenemangstimmar blir 
något dyrare.  
 
Det slutliga upplägget till taxor för fritidssidan tas som ett ordförandebeslut, och 
kommer läggas som ett separat ärende till Kommunstyrelsen och sedan till 
Kommunfullmäktige i december.  

  

Beslutet skickas till 
Fritidschef Kurt Dahlberg 
Diariet  
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 KS/2019-0109 

KSkfu § 70 Övriga frågor 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
att notera informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
 
1. Budget 2020 för Kultur- och fritidsutskottet 
Ledamot Åsa Torstensson (C) lyfter frågan om att det har varit en avsaknad av 
budgetdiskussioner på agendan i utskottet inför budget 2020. Hon önskar få en 
redogörelse för budgeten vid nästa utskottsmöte i december. Utskottet är enigt i 
att man inför nästa budgetarbete, i ett tidigt stadium, tar upp de prioriteringar 
som man politiskt vill lyfta för kultur och fritid i budgetförslaget till 2021. 
Utskottet får en redogörelse av budgetförutsättningarna för kultur- och fritid vid 
nästa utskottsmöte i december, utifrån den information som förvaltningen då har 
hunnit få utifrån budgetarbetet och budgetbeslut i Kommunfullmäktige. 

 
2. Förfrågan om uppsägning av författarresidenset 
Ledamot Åsa Torstensson (C) tar upp frågan om uppsägning av författarresidenset 
och önskar få uppdaterad information.  
 
Utskottet får en redogörelse av processen samt konsekvenser kring uppsägning av 
författarresidenset, som skett inom ramen för dialoger mellan förvaltning och 
budgetberedning. 
 

3. Arrangemang sommaren 2020 
Ordföranden Mats Granberg informerar om ett planerat 2-dagars evenemang i 
sommar av Peter Datek. Peter vill utveckla stadsparken som evenemangsplats, 
inte bara för dessa festivaldagar utan även för andra aktörer under hela 
sommaren. Evenemanget ska vara gratis för besökare, där överskott ska gå till 
cancerfonden. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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