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 Kultur- och fritidsutskott  
 Sammanträdesdatum Ärende 
 2021-10-15 KS/2021-0051 
   
    

Justeringens tid och plats 2021-10-21 Kommunledningskontoret 
  
Sekreterare   Paragrafer 62–67 
 Jessica Corneliusson 
  
Ordförande  
 Mats Granberg 
  
Justerare  
 Åsa Torstensson 

 
  
 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Kultur- och fritidsutskott 
  
Sammanträdesdatum 2021-10-15 
  
Datum då anslaget sätts upp 2021-10-21 Datum då anslaget tas ned 2021-11-19 
  
Protokollets förvaringsplats Kommunledningskontoret 
  
Underskrift   
 Jessica Corneliusson 
  

 

Tid och plats 2021-10-15 kl 09.00–11.30 
 Kommunstyrelsesalen 
Beslutande  
Ledamöter Kerstin Karlsson (L) 

Mats Granberg (S), ordförande 
Åsa Torstensson (C), vice ordförande 

  
Tjänstgörande ersättare Lars Åke Karlgren (V) 
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Övriga närvarande  
Ersättare Marie Edvinsson Kristiansen (M) 
  
Övriga deltagare Kurt Dahlberg, fritidschef, § 62-64 

Tove Meyer, kultursamordnare 
Jessica Corneliusson, sekreterare 
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 KS/2021-0149 

KSkfu § 62 Ansökan om anläggningsbidrag - Idefjordens 
SK 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
Bevilja anläggningsbidrag med 26 200:- 

Sammanfattning av ärendet 
Idefjordens SK har ansökt om anläggningsbidrag. Föreningen har i bilaga till 
ansökan angivit att man har driftskostnader för 52 399:-.  
50 % subvention innebär ett anläggningsbidrag på 26 200:-.  

Beslutsunderlag 
Ansökan om anläggningsbidrag 2021-02-14 
Tjänsteskrivelse, Fritidschefen 2021-03-25 

Förslag till beslut 
Bevilja anläggningsbidrag med 26 200:- 

Beslutet skickas till 
Bengt Bivrin, per mail 
Diariet  
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 KS/2021-0490 

KSkfu § 63 Kompensationsstöd 2021 på grund av covid-
19 - Folkets husföreningen Strömstad 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
Avslå ansökan om kompensationsstöd på grund av covid.  

Sammanfattning av ärendet 
Strömstads folketshus förening har ställt frågan om kompensationsstöd för 
utebliven hyresintäkt på grund av covid-19. Kompensationsstödet bygger på 
samma principer som RF har för idrottsföreningar, inte att fullt kompensera för 
utebliven intäkt utan att hålla föreningarna levande.  

Då man gjorde ett överskott 2020 samt ett underskott av mindre storlek under 
2021 så kan kommunen tyvärr inte ge ett kompensationsstöd för denna 
tidsperiod. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om anläggningsbidrag 2021-08-09 
Tjänsteskrivelse, Fritidschef 2021-10-07 

Förslag till beslut 
Avslå ansökan om kompensationsstöd på grund av covid.  

Beslutet skickas till 
Terry Bergqvist, per mail 
Diariet  
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 KS/2021-0492 

KSkfu § 64 Ansökan anläggningsbidrag -  Strömstads 
cykelklubb 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
Bevilja anläggningsbidrag med 30 000:- 

Sammanfattning av ärendet 
Under pandemin har användandet av Erlandseröd motionsslinga samt bikeparken 
i Tjärndalen använts till mycket större grad än innan. Det är också i stor 
utsträckning allmänheten som nyttjar anläggningarna och inte enbart föreningens 
medlemmar. Det finns därför en skälighet att titta på ett anläggningsstöd för 
dessa verksamheter. Erlandseröd stöttas av tekniska förvaltningen med 
elbelysning och stöd från föreningsnavet och därigenom indirekt från kommunen.  
 
Strömstads kommun har tagit fram ett förslag till överenskommelse mellan 
Lagunen och Strömstads cykelklubb för att reglera kostnaderna för 
anläggningen. Förslaget är att man uppskattar driftskostnaderna för 2021 till 90 
000:- inklusive ideellt arbete. Lagunen täcker 1/3 av driftskostnaderna på grund av 
att anläggningen nyttjas av Lagunens gäster. Strömstads cykelklubb täcker 
driftskostnaderna till 2/3 på grund av sitt nyttjande av anläggningen för sin 
verksamhet. 

Strömstads cykelklubb ansöker om ett driftstöd på 30 000:- från Strömstads 
kommun samt gör ideellt arbete motsvarande 30 000:- (beräknad timkostnad för 
ideellt arbete 200:-/timme) 150 arbetstimmar. 

Beslutsunderlag 
Förslag på överenskommelse 2021-10-07 
Tjänsteskrivelse, Fritidschef 2021-10-07 

Förslag till beslut 
Bevilja anläggningsbidrag med 30 000:- 

Beslutet skickas till 
Strömstads cykelklubb, per mail 
Diariet  
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 KS/2021-0477 

KSkfu § 65 Ansökan om arrangörsbidrag kultur - 
Kulturhöst på Koster - Kosters 
samhällsförening 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
Bevilja arrangörsbidrag med 30 000 :-. 

Sammanfattning av ärendet 
Kosters samhällsförening har ansökt om arrangörsbidrag för att anordna 
Kulturhöst på Koster. Från Strömstads kommun söks bidrag med 30.000:-.  
Hela arrangemanget beräknas kosta ca 236.000:- 

En förutsättning för bidraget är att det i all marknadsföring framkommer att 
Strömstads kommun stödjer arrangemanget.  

Beslutsunderlag 
Ansökan arrangörsbidrag 2021-09-27 
Tjänsteskrivelse kulturansvarig 2021-09-29 

Förslag till beslut 
Bevilja arrangörsbidrag med 30 000 :-. 

Beslutet skickas till 
Thomas Reinhold, per mail 
Diariet  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (9) 
 Kultur- och fritidsutskott  
 Sammanträdesdatum  
 2021-10-15  
   
    

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

 

 

 KS/2021-0485 

KSkfu § 66 Ansökan om arrangörsbidrag kultur - Ny 
keramikugn - Keramikkollektivet The slickers 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
att ge uppdrag till ordförande att ta ett ordförandebeslut efter att man gjort 
kompletterande undersökningar i ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 
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 hyresägare, 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 2021-10-06 

Förslag till beslut 
Bevilja arrangörsbidrag med 40 000 kr. 

Beslutet skickas till 
Karoliina Almhede, per mail 
Diariet  
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 KS/2021-0466 

KSkfu § 67 Ansökan om stöd för samlingslokaler - 
Ånneröd koloniförening 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
Avslå ansökan om stöd till ny paviljong med motiveringen att Strömstads kommun 
inte beviljar medel till föreningar som inte bedriver öppen allmän verksamhet (till 
exempel arrangemang för allmänheten eller möjlighet för allmänheten att bruka 
lokalen.) 

Sammanfattning av ärendet 
Ånnerödskoloniförening har ansökt om 100 000 kronor i stöd till samlingslokaler 
för att bygga en ny paviljong. 

Beslutsunderlag 
Ansökan Stöd till samlingslokaler 2021-08-25 
Tjänsteskrivelse kulturansvarig 2021-10-06 

Förslag till beslut 
Avslå ansökan om stöd till ny paviljong med motiveringen att Strömstads kommun 
inte beviljar medel till föreningar som inte bedriver öppen allmän verksamhet (till 
exempel arrangemang för allmänheten eller möjlighet för allmänheten att bruka 
lokalen.) 

Beslutet skickas till 
Anne-Marie Klouda, per mail 
Diariet 
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