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Justerare  
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 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Kultur- och fritidsutskott 
  
Sammanträdesdatum 2018-01-30 
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 Jessica Corneliusson 
  

 

Tid och plats 2018-01-30 kl 09.00–10.25 
 Kommunstyrelsens sessionsal 
Beslutande  
Ledamöter Hans-Inge Sältenberg (C), Ordförande 

Mette H Johansson (L) 
Lena Martinsson (S) 

  
Tjänstgörande ersättare  
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Övriga närvarande  
Ersättare  
  
Övriga deltagare Carl Forsberg, kulturansvarig 

Kurt Dahlberg, fritidsansvarig 
Helene Evensen, utvecklingschef 
Ewa Löfgren, redovisningsekonom, § 1 
Ulrika Haugland, sekreterare 
Jessica Corneliusson, sekreterare 
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 KS/2017-0258 

KSkfu § 1 Resultat 2017 samt detaljbudget 2018 - 
Kultur- och fritidsavdelningen 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
att notera informationen om 2017 års resultat för kultur- respektive 
fritidsverksamheten, där kultur har ett underskott på 300 937 kronor, 
fritidsverksamheten ligger på ett resultat på 42 474 kr, Aktivitetshallen visar på ett 
underskott på 724 428 kr. 

att notera informationen om detaljbudgetar för 2018 års verksamhet inom kultur 
och fritid. 

Sammanfattning av ärendet 
De största utgiftsposterna utgörs av kostnader för Lokstallets verksamhet, här har 
kostnaderna överstiget beräknad budget. På grund av sjukskrivning av 
kulturansvarig under sommarmånaderna har lönekostnaderna för timanställd 
personal ökat mer än beräknat och belastat Lokstallets budget. 

Allsången i Stadsparken, har genererat kraftigt ökade kostnader gentemot 
beräknad budget. Föreningsbidragen har också överskridits med närmare 190 000 
kronor. Den kvarvarande posten på övergripande kultur ska kvittas mot 
kostnaderna för Winter word festival där kommunen lägger ca 200 000 kronor och 
där 180 000 kronor söks i bidrag från Kulturrådet respektive Västra 
Götalandsregionen. Kulturverksamheten gick med knapp 301 000 kronor i 
underskott 2017, men 180 000 kronor kommer att återbetalas från Västra 
Götalandsregionen vid rekvirering av sökta medel (50 000 kronor till Live Art och 
100 000 kronor till Winter Word Festival). Detta betyder egentligen att resultatet 
på kultur i realiteten bör uppvisa ett underskott på 121 000 kronor. Dessvärre 
utbetalas dessa medel i efterskott, efter ansökan och separat rekvirering av 
pengarna. 

Fritidsbudgeten gick med ett överskott på drygt 42 000 kronor. Den största 
avvikelsen inom fritidsbudgen är underskottet på föreningsbidragen med 141 000 
kronor och överskottet för bidrag till föreningsägda anläggningar på 220 000 
kronor. Aktivitetshallen har inte heller under 2017 genererat så pass stora intäkter 
att den bär sig själv, underskottet för aktivitetshallen slutar på drygt 724 000 
kronor. 

Detaljbudgetar för kultur- respektive fritidsverksamheten 2018 har endast 
uppgraderats med 1 % på hyreskostnaderna (den egentliga ökningen ligger på 1,5 
% men det är endast del av denna som ersatts i årets budget). I övrigt är det 
samma budgetnivåer som föregående år. Däremot har tjänsten kulturansvarig 
samt fritidsansvarig blivit två heltidstjänster från och med 2018, något som dock 
inte syns i kultur samt fritidsbudgeten utan som istället belastar 
utvecklingsavdelningens lönebudget. 
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Det har genomförts en del förflyttningar inom kulturbudgeten där bland annat en 
andel av övergripande kulturbudgeten har flyttats till Lokstallet för att bekosta en 
halvtidstjänst/utställningsproducent under 2018. Detta beräknas bli mer effektivt 
än alternativet att ha timanställda alternativt konsulttjänster. På så sätt kan 
arbetstid för utställningsproducenten även vid behov användas inom kulturhusets 
verksamhet. 

En annan årsspecifik kostnad inom fritidsbudgeten är de 100 000 kronor som 
kommunstyrelsen beslutade under 2017 att bidra med till VM i Bowls som går av 
stapeln i Strömstad den 16-18 mars 2018. 

Budgeten för kulturverksamhet omfattar totalt 4 653 000 kronor och för 
fritidsområdet 6 623 000 kronor. 2 678 000 kronor har specifikt avsatts 
aktivitetshallen. 

Beslutsunderlag 
Ekonomiskt resultat kultur 2017 
Ekonomiskt resultat fritid 2017 
Detaljbudget kultur 2018 
Detaljbudget fritid 2018 
Budget specifikt WWF och Lokstallet 2018 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
att notera informationen om 2017 års resultat för kultur- respektive 
fritidsverksamheten, där kultur har ett underskott på 300 937 kronor, 
fritidsverksamheten ligger på ett resultat på 42 474 kr, Aktivitetshallen visar på ett 
underskott på 724 428 kr. 

att notera informationen om detaljbudgetar för 2018 års verksamhet inom kultur 
och fritid. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2018-0066 

KSkfu § 2 Information från fritidsansvarig 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
att notera informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Fritidsansvarige informerar om följande: 

- Skatepark 
- Replokaler ABF 
- Ridsport 
- Fritidsbank 
- Multiarena Skee 
- Driftsorganisation kultur och fritidslokaler 
- VM Bowls 
- Lovaktiviteter och simskola 
- Lionshovsandan 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2018-0066 

KSkfu § 3 Information från kulturansvarig 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
att notera informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Kulturansvarige informerar om följande: 

- Skagerack - invigning och renovering samt fortsatt planering. 
- Information om programmet för Winter Word Festival. 
- Information om Lokstallets program 2018. 
- Strömstad museum 
- Information om flytt av Emilie Flygare Carlén-statyn. Utskottet ställer sig positiva 
till flytt. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2017-0562 

KSkfu § 4 Ansökan om arrangörsbidrag - Kroken Boken 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
Bevilja arrangörsbidrag med 10.000 :-. 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsföreningen i Krokstrand har ansökt om arrangörsbidrag för att ge ut en ny 
bok om Krokstrand. Främsta syfte är att öka kunskaperna om arvet efter 
stenindustrin, och om gröna vågen som följde, för att motivera bevarande av 
Folkets hus, Bohusläns äldsta. Från Strömstads kommun söks bidrag med 10.000:-. 
Hela arrangemanget beräknas kosta 56.000:- 

Beslutsunderlag 
Ansökan arrangörsbidrag 2017-09-30 
Tjänsteskrivelse kulturansvarig och utvecklingschef 2018-01-22 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Bevilja arrangörsbidrag med 10.000 :-. 

Beslutet skickas till 
Karin Askberger, per mail karin.askberger@gmail.com 
Ekonomikontoret 
Diariet 
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 KS/2018-0023 

KSkfu § 5 Ansökan om arrangörsbidrag - Konsert med 
Göteborgs kammarkör 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
Bevilja arrangörsbidrag med 10.000 :-. 

Sammanfattning av ärendet 
Strömstad Akademi har ansökt om arrangörsbidrag för att under 
vetenskapsfestivalen i juni 2018 genomföra en konsert med Göteborgs 
kammarkör. Från Strömstads kommun söks bidrag med 25.000:-. Hela 
arrangemanget beräknas kosta 30.000:- 

Inträdet till festivalen är vanligen fritt, men till konserten bör arrangören kunna ta 
inträde för att täcka resterande kostnader för evenemanget. 

Beslutsunderlag 
Ansökan arrangörsbidrag 2018-01-11 
Tjänsteskrivelse Kommunchefen och Administrativa chefen 2018-01-23 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Bevilja arrangörsbidrag med 10.000 :-. 

Beslutet skickas till 
Lars Broman, per mail lars.broman@stromstadakademi.se 
Ekonomikontoret 
Diariet 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (12) 

 Kultur- och fritidsutskott  

 Sammanträdesdatum  
 2018-01-30  

   

   
 
 

    

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/2018-0065 

KSkfu § 6 Historiska Strömstad 1718 - ansökan från 
Bohusläns Museum 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
Bevilja arrangörsbidrag med 40.000 :-. 

Sammanfattning av ärendet 
Bohusläns Museum har ansökt om arrangörsbidrag för att skapa en digital 
stadsvandring i text och bild. Materialet till stadsvandringen tas fram i samarbete 
med Strömstads Museum . Från Strömstads kommun söks bidrag med 85.000:-. 
Hela arrangemanget beräknas kosta 170.000:- 

Projektet är lovvärt och har stor potential, men Strömstads kultur- och 
fritidsutskott har ingen möjlighet att bevilja hela summan som söks. Samtal med 
Bohusläns Museum pågår om möjligheterna att finna annan finansiering, 
alternativt genomföra projektet i mindre skala. 

Beslutsunderlag 
Ansökan arrangörsbidrag 2017-12-22 
Tjänsteskrivelse kulturansvarig och utvecklingschef 2018-01-23 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Bevilja arrangörsbidrag med 40.000 :-. 

Beslutet skickas till 
Christina Toreld, per mail christina.toreld@bohuslansmuseum.se 
Ekonomikontoret 
Diariet 
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 KS/2018-0066 

KSkfu § 7 Information från utvecklingschef 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Utvecklingschef informerar om följande: 

Tjänsten som ny kultursamordnare efter Carl Forsberg är tillsatt 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2018-0082 

KSkfu § 8 Arbetsordning för kulturhusrådet 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
Att anta arbetsordningen för kulturhusrådet 

Sammanfattning av ärendet 
Vid kultur- och fritidsutskottets möte 2017-05-18 redovisades kulturansvarigs 
utredning om kulturhuset Skagerack. I utskottets beslut gavs kulturansvarig 
uppdraget att närmare precisera utredningens rekommendation att ge 
”kulturansvarig i uppdrag att inrätta ett programråd för kulturhuset Skagerack. I 
programrådet ska berörda förvaltningar, ungdomar och föreningsliv finnas 
representerade.” Bifogad handling beskriver en arbetsordning för ett kulturhusråd 
som ska fungera som det primära forumet för dialog och utveckling av huset. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kulturansvarig och utvecklingschef 2018-01-29 
Arbetsordning för kulturhusrådet 2018-01-30 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Att anta arbetsordningen för kulturhusrådet 

Beslutet skickas till 
Diariet 
Kulturhusföreningen; olletillquist@gmail.com 
 

mailto:olletillquist@gmail.com

