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ANSLAG/BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 
Organ: Kommunstyrelsens Kultur- och föreningsutskott § 28 
 
Sammanträdesdatum: 10 juni 2016         
 
Anslagsdatum: 10 juni 2016                          Datum för anslagets nedtagande: 4 juli 2016 
 
Förvaringsplats: Kommunstyrelsens kansli 
 
Underskrift: 
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 Nicole Lindberg 
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       Kfu § 28                         Dnr  2016/ 113 
 
Ansökningar om bidrag till sommarlovsaktiviteter 
 
Filipstads kommun har fått 553 302 kronor i statligt stöd för att göra det 
möjligt för barn i åldersgruppen 6-15 år att delta i kostnadsfria 
sommarlovsaktiviteter. Sommarlovsaktiviteterna ska stimulera både 
pojkars och flickors deltagande, främja integration och skapa kontaktytor 
mellan barn med olika social bakgrund. Sommarlovsstödet kan ges till 
föreningar, organisationer och församlingar som vill anordna kostnadsfria 
aktiviteter för sommarlovslediga barn.  
 
Vid tidpunkten för sammanträdet har tio ansökningar inkommit: 
 
Filipstads simklubb ansöker om sommarlovsstöd för att anordna 
simskola för nyanlända. 
 
Mathjälpen Filipstad ansöker om stöd för att anordna resa till Liseberg, 
parkaktiviteter och grillning, kollo vid Mangen samt resa till 
Mariebergsskogen. 
 
Filipstads tennisklubb ansöker om stöd för att anordna 
sommartennisskola med introduktion av tennisspel. 
 
Åsenskolan ansöker om stöd för att anordna resa till Eskilstuna Zoo. 
 
Lesjöfors idrottsförening ansöker om stöd för att anordna fotbollsskola. 
 
Strandvägsskolans fritidshem ansöker om stöd för att anordna 
parkour och resa till Lek-och buslandet i Örebro. 
 
Föreningen Nya Folkets hus Filipstad ansöker om stöd för att anordna 
biovisningar. 
 
Nykroppa Folkets Hus ansöker om stöd för att anordna 
sommarlovsdisco. 
 
Figurteaterkompaniet ansöker om stöd för att anordna bussresor från 
Filipstad till Långban i samband med filmworkshop. 
 
ABF Värmland ansöker om stöd för att anordna freerunning och DJ-
skola. 
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       Kultur- och föreningsutskottet beslutar 
 
att    bevilja Filipstads simklubb 73 644 kronor vari ingår eventuell 
tillkommande tolkkostnad till anordnande av sommarlovsaktiviteter för 
barn 6-15 år. 
 
att    bevilja Mathjälpen Filipstad 163 400 kronor till anordnande av 
sommarlovsaktiviteter för barn 6-15 år. 
 
att    bevilja Filipstads tennisklubb 20 000 kronor till anordnande av 
sommarlovsaktiviteter för barn 6-15 år. 
 
att    bevilja Åsenskolan 56 388 kronor till anordnande av 
sommarlovsaktiviteter för barn 6-15 år. 
 
att    bevilja Lesjöfors idrottsförening 12 000 kronor till anordnande av 
sommarlovsaktiviteter för barn 6-15 år. 
 
att   bevilja Strandvägsskolans fritidshem 21 000 kronor till anordnande 
av sommarlovsaktiviteter för barn 6-15 år. 
 
att   bevilja Föreningen Nya Folkets Hus Filipstad 40 000 kronor till 
anordnande av sommarlovsaktiviteter för barn 6-15 år. 
 
att    bevilja Nykroppa Folkets Hus förening 5 000 kronor till anordnande 
av sommarlovsaktiviteter för barn 6-15 år. 
 
att    bevilja Figurteaterkompaniet 7 000 kronor till anordnande av 
sommarlovsaktiviteter för barn 6-15 år. 
 
att    bevilja ABF Värmland 20 000 kronor till anordnande av 
sommarlovsaktiviteter för barn 6-15 år. 
 
Christer Olsson avstår från att delta i beslutet avseende sommarlovsstöd 
till Mathjälpen Filipstad.  
 
Torbjörn Parling anmäler jäv och deltar inte i beslutet angående 
Föreningen Nya Folkets Hus Filipstad. Christer Olsson träder in som 
ordförande i hans ställe. 
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