
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) 
 Kultur- och fritidsutskott  
 Sammanträdesdatum Ärende 
 2022-05-20 KS/2022-0007 
   
    

Justeringens tid och plats 2022-05-25 Kommunledningskontoret 
  
Sekreterare   Paragrafer 37–43 
 Jessica Corneliusson 
  
Ordförande  
 Mats Granberg 
  
Justerare  
 Kerstin Karlsson 

 
  
 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Kultur- och fritidsutskott 
  
Sammanträdesdatum 2022-05-20 
  
Datum då anslaget sätts upp 2022-05-25 Datum då anslaget tas ned 2022-06-16 
  
Protokollets förvaringsplats Kommunledningskontoret 
  
Underskrift   
 Jessica Corneliusson 
  

 

Tid och plats 2022-05-20 kl 09.00–11.00 
 Kommunstyrelsesalen 
Beslutande  
Ledamöter Kerstin Karlsson (L) 

Mats Granberg (S), ordförande 
  
Tjänstgörande ersättare Lars-Åke Karlgren (V), ersätter Lena Martinsson (S) 
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Övriga deltagare Marcus Palm, tillträdande fritidschef 

Tove Meyer, kulturansvarig 
Jessica Corneliusson, sekreterare 
 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (12) 
 Kultur- och fritidsutskott  
 Sammanträdesdatum  
 2022-05-20  
   
    

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

 

Innehåll 
KSkfu § 37 Förlängning LONA-projekt friluftsplan .................................................................... 4 

KSkfu § 38 Ansökan om kommunalt bidrag för Strömstads museum 2023 ............................. 6 

KSkfu § 39 Ansökan om arrangörsbidrag - IFK Strömstads fotbollsskola - IFK Strömstad ........ 7 

KSkfu § 40 Ansökan om arrangörsbidrag - Kammarmusiken Koster - Strömstad ek . för . ...... 8 

KSkfu § 41 Ansökan om arrangörsbidrag - Operaföreställningen Orfeus - Föreningen 
StrömstadOperan .................................................................................................... 9 

KSkfu § 42 Ansökan om arrangörsbidrag - Fest i Stadsparken - Strömstad skateboardklubb 10 

KSkfu § 43 Redovisning av delegationsbeslut ......................................................................... 11 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (12) 
 Kultur- och fritidsutskott  
 Sammanträdesdatum  
 2022-05-20  
   
    

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

 

 KS/2020-0611 

KSkfu § 37 Förlängning LONA-projekt friluftsplan 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
att ställa sig bakom en förlängning av LONA- projekt Friluftsplan. 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet 
Strömstads kommun beviljades för perioden 21-01-01 till 22-06-30 projektmedel 
(LONA) från Länsstyrelsen med syfte att fortsätta utveckla Bohusleden och 
Kuststigen i Strömstad och skapa så goda möjligheter som möjligt för att använda 
lederna i så stor utsträckning som möjligt, för det lokala friluftslivet, för den 
kommunala verksamheten och i besöksnäringen. 

Utgångspunkter: 

• Skapa ökad samverkan med företag, organisationer och markägare för att fler 
människor mer regelbundet ska kunna ägna sig åt friluftsliv. 

• Att förskolor, förskoleklasser, grundskolor och motsvarande skolformer samt 
fritidshem som med lederna som bas kan bedriva friluftslivsverksamhet och 
undervisning om förutsättningar för en god miljö och hållbar utveckling i enlighet 
med verksamheternas styrdokument. 

• Att friluftsliv samt natur- och kulturturism ska bidra till att stärka den lokala och 
regionala attraktiviteten och medverka till en stark och hållbar utveckling och 
regional tillväxt. Natur- och kulturturism bör uppmärksammas och prioriteras som 
strategiska verksamheter inom besöksnäringen. 

• Skapa goda förutsättningar för att människor kan vara regelbundet fysiskt aktiva 
i natur- och kulturlandskapet. Det innebär att evidensbaserade kunskaper om 
insatser som skapar förutsättningar för friluftsliv och främjar hälsa, sammanställs 
och sprids till kommuner, landsting, ideella organisationer och andra berörda 
aktörer. 

Projektet bygger på två ben: 

- en utredning som syftar mot punkterna ovan och för att skapa möjligheter till 
ännu bättre samarbete, samverkar, synergier och utnyttjande 

- en rad större fysiska åtgärder, baserat på en tidigare utredning om ledernas 
behov. 

Länsstyrelsen har beviljat Strömstads kommun förlängning av projektet för 
utveckling av leder t.o.m. 2022-12-31. Sista datum för slutredovisning: 2023-03-
31. 

För delen av projektet som handlar om samverkan med förskolor och skolor och 
framtagande av friluftsplan finns också behov av förlängning. Ett utkast till plan 
har arbetats fram i samverkan med förskolor och skolor. Planen ska enligt beslutet 
från Länsstyrelsen skickas på remiss till Länsstyrelsen samt föreningslivet innan 
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den antas politiskt. Arbetet med förankring av planen har tagit längre tid än 
beräknat och detta medför att projektet behöver förlängas.  

Tidsplan för fortsatt process: 

Remiss till Länsstyrelsen, verksamhetschefer barn- och utbildningsförvaltningen, 
rektorer samt föreningsliv under perioden 22-06-01 till 22-08-19. 

Antagande av Friluftsplan i kultur- och fritidsutskott 22-09-02. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 22-05-16 
Utkast friluftsplan  
Ansökan LONA 202-12-01 

Förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsutskottet att ställa sig 
bakom en förlängning av LONA- projekt Friluftsplan. 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2022-0271 

KSkfu § 38 Ansökan om kommunalt bidrag för 
Strömstads museum 2023 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
att tillstyrka och överlämna ansökan från Strömstads museum till 
budgetberedningen för beaktande i 2023 års budget. 

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Tove Meyer i handläggningen i detta ärende. 

Sammanfattning av ärendet 
Strömstads museum uttrycker sin uppskattning över att kommunstyrelsen bifallit 
kultur- och fritidsutskottets förslag att höja det kommunala bidraget för driften av 
Strömstads museum under 2022 till 800 000 kronor. Tack vare detta är årets 
verksamhet tryggad. Museiföreningens styrelse sätter värde på om en 
motsvarande ekonomisk ram för museets verksamhet inrymmes i kommunens 
budgetplanering för 2023. 

De ekonomiska och praktiska förutsättningarna för museet under 2023 kan 
förväntas vara likartade dem som gäller för 2022. 

Beslutsunderlag 
Ansökan Strömstads museum 2022-04-20 

Beslutsgång 
Kultur- och fritidsutskottet tar ett gemensamt beslut att överlämna ärendet till 
budgetberedningen. 

Beslutet skickas till 
Budgetberedningen  
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 KS/2022-0304 

KSkfu § 39 Ansökan om arrangörsbidrag - IFK Strömstads 
fotbollsskola - IFK Strömstad 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
att bevilja IFK Strömstad 60 000 kr i arrangörsbidrag under förutsättning att 
arrangemanget blir av. 

Sammanfattning av ärendet 
IFK Strömstad har inkommit med en ansökan om arrangörsbidrag för 
fotbollsskola. Fotbollsskolan arrangeras i tre dagar samband med 
skolavslutningen. Målgrupp är barn 8–12 år samt ungdomsledare 13–17 år. 

Föreningens ambition med fotbollsskolan på sommaren är att den ska vara öppen 
för alla så därför vill de undvika att ta ut någon deltagaravgift. Med kommunens 
stöd lyckades de med det förra året. De hade ett max på 100 deltagare och alla 
platser blev fyllda. 
 
Syftet är att inspirera till en aktiv fritid samt att utveckla ungdomarna i deras 
ledarskap i föreningen. 

Föreningens beräknade totala kostnad för arrangemanget: 112 000 kr 
Ansökt belopp: 60 000 kr 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-06 
Ansökan om arrangörsbidrag - IFK Strömstad 

Förslag till beslut 
att bevilja IFK Strömstad 60 000 kr i arrangörsbidrag. 

Beslutet skickas till 
IFK Strömstad 
Diariet  
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 KS/2022-0238 

KSkfu § 40 Ansökan om arrangörsbidrag - 
Kammarmusiken Koster - Strömstad ek . för . 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
att bevilja arrangörsbidrag med 40 000 kr under förutsättning att arrangemanget 
blir av. 

Sammanfattning av ärendet 
Kammarmusiken Koster - Kosterhavsfestivalen har ansökt om arrangörsbidrag för 
att arrangera Kosterhavsfestivalen i slutet av juni, början av juli 2022. Från 
Strömstads kommun söks bidrag med 50.000:-. Hela arrangemanget beräknas 
kosta 405.000:- 

Beslutsunderlag 
Ansökan arrangörsbidrag 2022-04-01 
Tjänsteskrivelse Kulturansvarig 2022-04-21 

Förslag till beslut 
Bevilja arrangörsbidrag med 40 000 :-. 

Beslutet skickas till 
Bjarne Schützer, per mail 
Diariet  
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 KS/2022-0239 

KSkfu § 41 Ansökan om arrangörsbidrag - 
Operaföreställningen Orfeus - Föreningen 
StrömstadOperan 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
att bevilja arrangörsbidrag med 60 000 kr under förutsättning att arrangemanget 
blir av. 

Sammanfattning av ärendet 
Föreningen StrömstadOperan har ansökt om arrangörsbidrag för att arrangera 
operaföreställningen Orfeus vid Blomsholms Skeppssättning under fyra kvällar i 
juli (20-23 juli). Från Strömstads kommun söks bidrag med 80.000:- för att täcka 
kostnader för ljud och ljus. Hela arrangemanget beräknas kosta 1 049 000 kr. 

Beslutsunderlag 
Ansökan arrangörsbidrag 2022-04-01 
Tjänsteskrivelse kulturansvarig 2022-04-21 

Förslag till beslut 
Bevilja arrangörsbidrag med 60 000 :-. 

Beslutet skickas till 
Bjarne Schützer, per mail 
Diariet  
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 KS/2022-0315 

KSkfu § 42 Ansökan om arrangörsbidrag - Fest i 
Stadsparken - Strömstad skateboardklubb 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
att bevilja 70 000 kr i arrangörsbidrag, varav 35 000 kronor från kulturbudgeten 
och 35 000 kronor från fritidsbudgeten, under förutsättning att arrangemanget 
blir av. 

Sammanfattning av ärendet 
Strömstads skateboardförening har ansökt om arrangörsbidrag för att anordna 
Fest i Stadsparken 7-8 juli. Arrangemanget förväntas bli fullspäckat med 
aktiviteter för både Strömstadsbor och turister i alla åldrar. I år är festivalens 
ambition att samverka ännu mer kring musik, mat, underhållning och aktiviteter.  
Från Strömstads kommun söks bidrag med 100.000:-. Hela arrangemanget 
beräknas kosta 325.000:- 

Beslutsunderlag 
Ansökan arrangörsbidrag 2022-05-12 
Tjänsteskrivelse kulturansvarig 2022-05-12 

Förslag till beslut 
Bevilja arrangörsbidrag med 100 000 :- som delas upp mellan de olika 
verksamheterna på följande sätt: 

35 000 kronor från kulturbudgeten 
35 000 kronor från fritidsbudgeten 
30 000 kronor från folkhälsobudgeten 

En förutsättning för att arrangörsstödet ska betalas ut är att det i all 
marknadsföring står att arrangemanget stöds av Strömstads kommun. 

Beslutet skickas till 
August Coster, per mail 
Diariet  
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 KS/2022-0036 

KSkfu § 43 Redovisning av delegationsbeslut 

Kultur- och fritidsutskotts beslut 
att notera redovisningen av delegationsbesluten till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av delegationsbeslut: 

 
 

Ärendenummer Ärendetyp Ärendemening Bidrag 

KS/2022-0294 E1b Arrangörsstöd 

Ansökan om 
arrangörsbidrag - 
Naturskyddsföreningen 

Arrangörsbidrag 
3000 kr 

KS/2022-0289 
E1e Grund- och 
aktivitetsbidrag 

Ansökan om grund- och 
aktivitetsbidrag - 
Strömstad Tanums 
Konståkningsklubb 

Grundbidrag 3363 
kr, aktivitetsbidrag 
2745 kr 

KS/2022-0288 E1b Arrangörsstöd 

Ansökan om 
arrangörsbidrag - 
Släktforskningens dag - 
Strömstads släktforskare 

Arrangörsbidrag 
3000 kr 

KS/2022-0267 E1b Arrangörsstöd 

Ansökan om 
arrangörsbidrag - 
Fackelrodd Valborg - 
Strömstads roddklubb 

Arrangörsbidrag 10 
000 kr 

KS/2022-0246 
E1e Grund- och 
aktivitetsbidrag 

Ansökan om grund- och 
aktivitetsbidrag - SPF 
Strömmen 

Grundbidrag 3563 
kr 

KS/2022-0242 E1b Arrangörsstöd 

Ansökan om årligt anslag 
2022 – Bohusläns 
föreningsarkiv 

Arrangörsbidrag 10 
000 kr 

KS/2022-0240 
E1e Grund- och 
aktivitetsbidrag 

Ansökan om grund- och 
aktivitetsbidrag - 
Strömstad Simförening 

Grundbidrag 10 825 
kr, aktivitetsbidrag 
1879 kr 

KS/2022-0208 
E1e Grund- och 
aktivitetsbidrag 

Ansökan om grund- och 
aktivitetsbidrag - 
Strömstad Släktforskare 

Grundbidrag 2213 
kr 

KS/2022-0203 
E1e Grund- och 
aktivitetsbidrag 

Ansökan om grund- och 
aktivitetsbidrag - 
Föreningen Norden 
Norra Bohuslän 

Grundbidrag 1375 
kr 
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Beslutet skickas till 
Diariet 
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