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 Kultur- och fritidsutskott  
 Sammanträdesdatum Ärende 
 2021-02-12 KS/2021-0047 
   
    

Justeringens tid och plats 2021-02-22 Kommunledningskontoret 
  
Sekreterare   Paragrafer 9–13 
 Jessica Corneliusson 
  
Ordförande  
 Mats Granberg 
  
Justerare  
 Kerstin Karlsson 

 
  
 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Kultur- och fritidsutskott 
  
Sammanträdesdatum 2021-02-12 
  
Datum då anslaget sätts upp 2021-02-22 Datum då anslaget tas ned 2021-03-16 
  
Protokollets förvaringsplats Kommunledningskontoret 
  
Underskrift   
 Jessica Corneliusson 
  

 

Tid och plats 2021-02-12 kl 09.00–11.00 
 Kommunstyrelsesalen 
Beslutande  
Ledamöter Lena Martinsson (S) 

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

  
Tjänstgörande ersättare  
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Övriga närvarande  
Ersättare Lars Åke Karlgren (V) 

Marie Edvinsson Kristiansen (M) 
  
Övriga deltagare Kurt Dahlberg, fritidschef, § 9 

Tove Meyer, kultursamordnare 
Jessica Corneliusson, sekreterare 
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 KS/2021-0126 

KSkfu § 9 Ansökan om anläggningsbidrag - Krokstrand 
folkets hus 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
1. att bevilja anläggningsbidrag med 8 000:- under förutsättning att 

föreningen i ett skriftligt avtal tar på sig underhåll och säkerhetsansvar 
samt iordningsställer marken om behovet av lekplatsen upphör 

2. att avtalet ska undertecknas av föreningen samt de två markägarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Krokstrand Folkets hus har ansökt om anläggningsbidrag. Föreningen har i 
ansökan angivit att man i Krokstrand för tillfället saknar en lekplats för barnen att 
träffas på. Folkets hus i Krokstrand genomgår nu en föryngring i styrelsen och i 
viss mån bland medlemmarna. På deras tillställningar dyker det upp nästan lika 
många barn som vuxna. Därför planerar Folkets hus i Krokstrand att bygga en 
gedigen koja som barnen i byn kan leka i. Syftet är att göra Krokstrand till en mer 
attraktiv plats för familjer och barn. Kojan kommer att vara tillgänglig för alla barn 
i byn men Folkets hus kommer att bygga och senare underhålla kojan och se till 
att det är en säker plats att vistas på. 

Föreningen beräknar att de kommer att ha materialkostnader om cirka 25 000 kr 
vilket de söker bidrag från Strömstad Kultur och Fritid.   

Beslutsunderlag 
Ansökan om anläggningsbidrag 2021-01-04 
Tjänsteskrivelse, fritidschefen 2021-02-04 

Förslag till beslut 
1. att bevilja anläggningsbidrag med 8 000:- under förutsättning att 

föreningen i ett skriftligt avtal tar på sig underhåll och säkerhetsansvar 
samt iordningsställer marken om behovet av lekplatsen upphör. 

2. att avtalet ska undertecknas av föreningen samt de två markägarna. 

 
Beslutet skickas till 
Petter Wetterström, per mail 
Diariet  
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 KS/2020-0604 

KSkfu § 10 Kulturpris 2021 
 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
1. att 2021 års kulturpris tilldelas Helen Mattsson 
2. att priset utdelas på Winter Word festival 2021-02-21 av ordförande Mats 

Granberg. 

Beslutsmotivering 
Helen Mattsson tilldelas Strömstads kulturpris 2021 för att hon under 15 år har 
roat Strömstadsborna på scener runt om i kommunen genom både revy, fars, 
show och barnteater. Helen gör allt med hjärtat vare sig det är i privatlivet, i sitt 
yrkesliv eller som aktris och komedienne. Hon har begåvats med något som inte 
går att köpa - nämligen scenisk utstrålning och enorm värme som smittar av sig på 
sin publik. 

Sammanfattning av ärendet 
Under hösten och vintern 2020/2021 har invånare i Strömstad med omnejd haft 
möjlighet att nominera till det årliga kulturpriset som delas ut till privatpersoner 
eller föreningar för hedervärda insatser för kulturen. Det har varit en stor 
uppslutning och ett trettiotal nomineringar har inkommit.  
Priset delas enligt tradition ut under Winter Word Festival.  

Förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningen föreslår fyra nomineringar för kulturutskottet att 
besluta om. 

Beslutet skickas till 
Helen Mattsson, per mail efter prisutdelningen 2021-02-21 
Diariet  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (9) 
 Kultur- och fritidsutskott  
 Sammanträdesdatum  
 2021-02-12  
   
    

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

 

 

 KS/2021-0053 

KSkfu § 11 Skulpturen Margarita på Strandpromenaden 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
1. att statyn ska stå kvar på sin plats 
2. att uppdra åt förvaltningen att förnya skulpturens skylt. 

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsutskottet har informerats om de synpunkter som riktats mot 
skulpturen Margarita på Strandpromenaden. 

Beslutsunderlag 
KFU 2021-01-15 § 3 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2021-0114 

KSkfu § 12 Ansökan om arrangörsbidrag kultur - 
Kosterhavsfestivalen 2021 - Kammarmusiken 
Koster - Strömstad ek.för. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Kosterhavsfestivalen har ansökt om arrangörsbidrag för att anordna 
Kosterhavsfestivalen 2021. Från Strömstads kommun söks bidrag med 65.000:-. 
Hela arrangemanget beräknas kosta 535.000:- 

Beslutsunderlag 
Ansökan arrangörsbidrag 2021-01-31 
Tjänsteskrivelse Kulturansvarig 2021-02-02 

Förslag till beslut 
att bevilja arrangörsbidrag med 40 000 :-. 

Beslutet skickas till 
Bjarne Schutzer, per mail 
Diariet  
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 KS/2020-0617 

KSkfu § 13 Studieförbunden 2021 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
1. att följa Västra Götalands bildningsförbunds kommunrekommendation för 

2021 
2. att betala ut bidrag enligt förslaget. 

Sammanfattning av ärendet 
Årligen betalar Strömstads kommun ut bidrag till aktiva studieförbund i 
kommunen enligt Västra Götalands bildningsförbunds fördelningsnyckel. Nyckeln 
bygger på tidigare års verksamhet i kommunen. Utbetalningen 2021 bygger på 
statistik från 2018 och 2019. 

VGBs kommunbidragsrekommendation har på grund av pandemin ett tillägg som 
gäller det bidragsgrundande året 2020. Beslut om att både statsbidraget och 
regionbidraget inte kommer att grundas på 2020 års studieförbundsverksamhet 
har tagits. VGB rekommenderar även kommunerna i Västra Götaland att besluta 
detsamma. 

2021 års bidrag enligt fördelningsnyckeln 

 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-02-04 
Fördelningsnyckel från Västra Götalands Bildningsförbund 

Förslag till beslut 
1. att följa Västra Götalands bildningsförbunds kommunrekommendation för 

2021. 
2. att betala ut bidrag enligt förslaget. 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (9) 
 Kultur- och fritidsutskott  
 Sammanträdesdatum  
 2021-02-12  
   
    

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

 

Beslutet skickas till 
Ekonomi 
Diariet 
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