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Ordförande  
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 Rolf Pettersson 

 
  
 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Kultur- och fritidsutskott 
  
Sammanträdesdatum 2017-11-07 
  
Datum då anslaget sätts upp 2017-11-09 Datum då anslaget tas ned 2017-12-01 
  
Protokollets förvaringsplats Kommunledningskontoret 
  
Underskrift   
 Ulrika Haugland 
  

 

Tid och plats 2017-11-07 kl 09.00–09.35 
 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 Carl Forsberg, kulturansvarig 
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Helene Evensen, utvecklingschef 
Ulrika Haugland, sekreterare 
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 KS/2017-0419 

KSkfu § 98 Fritidsstrategi för Strömstads kommun 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
Att föreslår kommunstyrelsen fastställa Fritidsstrategin för Strömstads kommun 

Att under 2018 ta fram 4-årigt program och årlig verksamhetsplan. 

Sammanfattning av ärendet 
Strömstads kommun har valt att ta fram en fritidsstrategi av flera skäl. 
Fritidsstrategin ska tillsammans med Kulturstrategin utgöra underlag för Kultur- 
och fritidsutskottets arbete med att inom sitt ansvarsområde förverkliga vision 
2030. Strategin fungerar också som ett skarpt verktyg för förvaltningarna för att 
uppnå visionen och utgör samtidigt också ett underlag för kommunikation med 
medborgare och kulturaktörer. Strategin ska konkretisera ambitionerna i 
Strömstads kommun vision 2030 ”En internationell småstad med livskvalitet, 
natur och friluftsliv i världsklass”. Fritidsstrategin är det strategiska övergripande 
dokumentet som beskriver ambitioner och mål för fritidsverksamheten i 
Strömstad kommun med sikte på 2030. Strategin ska följas upp med 4-åriga 
fritidsprogram samt årsvis verksamhetsplaner för fritidsverksamheten som mer 
konkret beskriver de insatser som ska göras för att förverkliga ambitionen i 
fritidsstrategin. Verksamhetsplanerna följs med hjälp av nyckeltal och indikatorer 
mot uppsatta mål. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från fritidsansvarig 2017-10-31 
Förslag till fritidsstrategi 2017-11-07 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Att föreslår kommunstyrelsen fastställa Fritidsstrategin för Strömstads kommun 

Att under 2018 ta fram 4-årigt program och årlig verksamhetsplan. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Diariet 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (6) 
 Kultur- och fritidsutskott  
 Sammanträdesdatum  
 2017-11-07  
   
    
 

    

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-191 24 
 Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 
 452 80 Strömstad   

 

 KS/2016-0410 

KSkfu § 99 Kulturstrategi för Strömstads kommun 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
Att kultur och fritidsutskottet föreslår kommunstyrelsen att fastställa 
Kulturstrategin för Strömstads kommun 

Att under 2018 ta fram 4-årigt program och årlig verksamhetsplan. 

Sammanfattning av ärendet 
Kulturstrategin är ett långsiktigt dokument som anger framtida inriktning för 
arbetet med kulturen i Strömstad. Strategin beskriver på vilket sätt det framtida 
arbetet ska genomföras, utifrån visionen för Strömstad 2030. Det är viktigt att 
strategin utgör en gemensam plattform för samverkan och inspiration för 
kommunens samtliga förvaltningar såväl som för externa kulturaktörer, 
kulturutövare och föreningar. Strategin ska konkretisera ambitionerna i 
Strömstads kommun vision 2030 ”En internationell småstad med livskvalitet, 
natur och friluftsliv i världsklass”. Kulturstrategin är det strategiska övergripande 
dokumentet som beskriver ambitioner och mål för kulturverksamheten i 
Strömstad kommun med sikte på 2030. Strategin ska följas upp med 4-åriga 
kulturprogram samt årsvis verksamhetsplaner för kulturverksamheten som mer 
konkret beskriver de insatser som ska göras för att förverkliga ambitionen i 
kulturstrategin. Verksamhetsplanerna följs med hjälp av nyckeltal och indikatorer 
mot uppsatta mål. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kulturansvarig och utvecklingschef 2017-10-31 
Förslag till kulturstrategi 2017-11-07 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Att föreslår kommunstyrelsen fastställa Kulturstrategin för Strömstads kommun 

Att under 2018 ta fram 4-årigt program och årlig verksamhetsplan. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Diariet 
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 KS/2017-0586 

KSkfu § 100 Taxor för uthyrning av kulturhuset Skagerack 
- information 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
att ställa sig bakom förslag till taxa. 

Sammanfattning av ärendet 
Fritidsansvarige Kurt Dahlberg, kulturansvarige Carl Forsberg och utvecklingschef 
Helene Evensen har tagit fram ett förslag till taxa för uthyrning av kulturhuset 
Skagerack för verksamhetsåret 2018 och informerar om hur de räknat fram 
angivna belopp. Taxan är en del i förslaget till arvode och taxebilaga 2018 som 
beslutas av kommunfullmäktige. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Diariet 
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