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Kfu § 42         

Ekonomisk rapport 

Föreningsenheten redovisar ekonomisk rapport per augusti månad 2018. 

I samband med redovisningen informerar ordförande om det pågående 
arbetet med höstlovsaktiviteter för grundskolebarn. Filipstads kommun 
har beviljats statliga medel för att genomföra aktiviteterna. 

Kultur- och föreningsutskottet beslutar 
att godkänna ekonomisk rapport per 2018-08-31. 

_______ 

   Utdragsbestyrkande 



FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsens kultur- och 
föreningsutskott 13 september 2018 3 (17) 

Beslutsexp: 
Filipstads 
Bergslags 
Hembygds-
förening 
 

Kfu § 43   Dnr  KS 2017/ 254 

Ansökan om investeringsbidrag – Filipstads Bergslags 
Hembygdsförening 

I skrivelse inkommen till kommunstyrelsen 27 december 2018 ansöker 
Filipstads Bergslags Hembygdsförening om investeringsbidrag för 
renovering av golv i logen vid Bergsmansgården samt för inköp av ny 
glassbox i Tullhuset. 

Föreningen beräknar att byte av golvmattorna i ingångshallen och 
garderobsutrymmet kommer att kosta cirka 20 000 kronor. En ny 
glassbox beräknas kosta cirka 7 000 kronor. 

Kultur- och föreningsutskottet beslutar 
att bevilja Filipstads Bergslags Hembygdsförening 13 000 kronor i 
investeringsbidrag till golvrenovering. Bidrag ges under förutsättning att 
investeringen genomförs och att kostnaderna redovisas. 
_______ 

   Utdragsbestyrkande 
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Beslutsexp: 
Brattfors 
byalag 

Kfu § 44                         Dnr  KS 2018/ 165 

Ansökan om kulturbidrag – Brattfors byalag 

I skrivelse inkommen till kommunstyrelsen 12 juni 2018 ansöker Brattfors 
byalag om bidrag för det offentliga arrangemanget ”Musik i varje buske” i 
Brattfors den 25 augusti 2018. 

Föreningen beräknar kostnaden för arvoden och resor för de 
medverkande till 5 000 kronor samt 1200 kronor för annonsering, totalt 
6 200 kronor. 

Kultur- och föreningsutskottet beslutar 
att bevilja Brattfors byalag 4 000 kronor för arrangemanget under 
förutsättning att kostnader och intäkter redovisas. 
_______ 

   Utdragsbestyrkande 
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Beslutsexp: 
NAIK 

Kfu § 45                         Dnr KS 2018/ 167 

Ansökan om bidrag till jubileumsfirande – Nykroppa AIK 

I skrivelse inkommen till kommunstyrelsen 14 augusti 2018 ansöker 
Nykroppa AIK om bidrag till att fira föreningens 90-årsjubileum. 

Föreningen beräknar att arrangemanget kommer att kosta 35 000 kronor 
och i kostnaderna ingår hyra, mat, orkester samt inbjudningar. Jubileet 
firas i december. 

Kultur- och föreningsutskottet beslutar 
att avslå ansökan om bidrag till jubileumsfest då arrangemanget endast 
riktar sig till föreningens medlemmar. 

att uppmärksamma Nykroppa AIKs 90-årsjubileum genom att ge 
föreningen 5 000 kronor i jubileumsgåva. 
_______ 

   Utdragsbestyrkande 
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Beslutsexp: 
FFIS 

Kfu § 46   Dnr KS 2018/ 174 

Ansökan om bidrag till offentligt arrangemang – Filipstadsföretag 
i samverkan (FFIS) 

I skrivelse inkommen till kommunstyrelsen 23 augusti 2018 ansöker 
Filipstadsföretag i samverkan, FFIS, om bidrag till att arrangera 
julmarknad och luciafirande i december.  

Föreningen beräknar att aktiviteterna kommer att kosta cirka 10 000 
kronor och ansöker om ett bidrag på 5 000 kronor från kommunen. 

Kultur- och föreningsutskottet beslutar 
att bevilja FFIS 5 000 kronor i bidrag till att arrangera julmarknad och 
luciafirande. Bidraget ges under förutsättning att arrangemangen 
genomförs och att kostnaderna redovisas. 
_______ 

   Utdragsbestyrkande 
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Kfu § 47         

Mål inför budget 2019-2021 

Ekonomienheten arbetar just nu med att sammanställa budget inför 
2019-2021 och har ställt fråga till kultur- och föreningsutskottet angående 
hur utskottets målbeskrivning ska se ut i budgeten. 

Den målbeskrivning som gäller för 2018 är 
• Att stimulera det arbete som ständigt pågår samt att ge bidrag i

syfte att främja kultur- och föreningsliv.
• Att prioritera barn- och ungdomsverksamhet.

Kultur- och föreningsutskottet beslutar 
att i budget 2019-2021 använda samma målformulering som för 2018. 

att meddela ekonomienheten beslutet. 
_______ 

   Utdragsbestyrkande 
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Kfu § 48         

Ansökan om bidrag till ungdomsdisco – Stall Ryttarlyan 

I skrivelse inkommen till kommunstyrelsen 10 september 2018 ansöker 
Stall Ryttarlyan om bidrag till att arrangera ungdomsdisco. 

Kultur- och föreningsutskottet beslutar 
att bevilja Stall Ryttarlyan 5 000 kronor i bidrag för arrangerande av 
ungdomsdisco. Bidraget ges under förutsättning att arrangemanget 
genomförs och att kostnaderna redovisas. 
_______ 

   Utdragsbestyrkande 
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Beslutsexp: 
Ledamöter 
Ersättare 
Kansli 

Kfu § 49            Dnr 2017/ 223 

Extra sammanträde 

Filipstads kommun har tilldelats statliga medel för att anordna 
skollovsaktiviteter för barn och ungdomar 6-15 år. För att hinna besluta 
om fördelningen av medlen inför höstlovet föreslår ordförande ett extra 
sammanträde med kultur- och föreningsutskottet måndagen den 15 
oktober 2018. 

Kultur- och föreningsutskottet beslutar 
att kultur- och föreningsutskottets nästa sammanträde äger rum 
måndagen den 15 oktober 2018. Kallelse kommer att skickas ut. 
_______  

   Utdragsbestyrkande 
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Kfu § 50         

Delgivningar 

• Tack från Saxå Kammarmusikfestival (dnr KS 2018/ 83)
• Tack från årets svensk-amerikan 2018 (dnr KS 2017/ 175)

Kultur- och föreningsutskottet beslutar 
att lägga delgivningarna till handlingarna. 
______  

   Utdragsbestyrkande 
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Kfu § 51 
Kfu § 15 

Information om Leader Värmlands BergsLAGs projekt Mobilisering 
av Civilsamhället 2.0 samt om organisationen Möckelnföreningarna 

Anne-Louise Izindre, EU-samordnare och styrelseledamot i Leader 
Värmlands BergsLAG, informerar om att Leader Värmlands BergsLAG 
har beviljats medel av Region Värmland för projektet Mobilisering av 
civilsamhället 2.0. Region Värmland skriver i beslutet att ”Projektet har 
som övergripande mål att genom samordning och nätverksarbete 
mobilisera föreningar i Kristinehamn, Storfors och Filipstad att bilda 
lokala paraplyorganisationer/nätverk i respektive kommun samt att de 
föreningar som ingår i nätverken ansluter sig till en gemensam 
webbportal. Målsättningen är att denna portal ska ägas och drivas av 
föreningarna gemensamt.” 

Emil Lundkvist, Daniel Sanell och Kristin Nellebo, representanter för 
organisationen Möckelnföreningarna, berättar om motsvarande projekt i 
Karlskoga och Degerfors. Möckelnföreningarna är en 
paraplyorganisation bildad 2013 som idag har 120 medlemsföreningar. 
Organisationen arbetar för att ta tillvara medlemsföreningarnas intressen 
genom samverkan med offentlig och privat sektor. Organisationen driver 
webbportalen mockelnföreningarna.se där medlemsföreningarna erbjuds 
egna webbplatser och möjlighet att nå ut med föreningsinformation.  

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott beslutar 

att  lägga informationen till handlingarna. 
_____ 

Värmlands BergsLAG och Möckelnföreningarna har under våren och 
sommaren arbetat med uppstart av projektet för att bilda en lokal 
paraplyorganisation för föreningar i Filipstad. Några föreningsträffar har 
genomförts och på föreningsdagen under Filibjurveckan har information 
om projektet delats ut.  

Representanter för Möckelnföreningarnas föreningsservice fungerar som 
konsulter i projektet, och för att kunna upprätthålla en god samverkan 
med Filipstads kommun önskar de att en tjänsteman utses som 
kontaktperson inom den kommunala organisationen.  

En arbetsgrupp bestående av fritidschef Henrik Arneng, kulturskolechef 
Susanne Berggren, turismsamordnare Elin Gabrielsson, kultur- och 
föreningsutskottets administratör Nicole Lindberg, Värmlands  
 

   Utdragsbestyrkande 
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 BergsLAGs representant Anne-Louise Izindre och representanter för 
Möckelnföreningarnas föreningsservice har vid möte 4 september 2018 
diskuterat frågan om kontaktperson. Då föreningsfrågor kommunalt 
hanteras av kultur- och föreningsutskottet är arbetsgruppens mening att 
en lämplig kontaktperson för projektet är en tjänsteperson som är knuten 
till kultur- och föreningsutskottet. 
 
Kultur- och föreningsutskottet beslutar 
att utse kultur- och föreningsutskottets sekreterare till kontaktperson för 
projektet Mobilisering av civilsamhället 2.0. 
______ 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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Kfu § 52         

Information 

Ordförande informerar om det pågående arbetet med årets Kulturmix. 
Evenemanget kommer att äga rum lördagen den 13 oktober. På årets 
kulturmix kan besökarna ta del av foto- och konstutställningar, 
uppträdanden av unga artister, barnteater, stråkorkester och bio. 
Aktiviteterna kommer i huvudsak att vara förlagda i Folkets Hus. 
Konstutställningen kommer att hållas i Swedbank-lokalen. 

Ordförande informerar även om att den arbetsgrupp som under 2017 tog 
fram en kulturplan för Filipstads kommun nu ska börja arbeta med en 
handlingsplan för kulturområdet. Bland annat ska gruppen utreda 
möjligheter till att samordna bidragsgivningen på ett mer enhetligt sätt. 

Mötet diskuterar även kring ämnet Filiscape och konst i stadsmiljön. 

Kultur- och föreningsutskottet beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 
______  

   Utdragsbestyrkande 
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Kfu § 53         

Cirkulär angående villkor för cirkusgästspel 

Ett cirkulär märkt ”Rädda cirkuskulturen” har skickats ut till Sveriges 
samtliga kommuner. Brevet är undertecknat av ett flertal kulturarbetare 
och cirkusföretagare som efterlyser åtgärder för att underlätta för 
cirkusgästspel i kommunerna. Uppropet är initierat av Akademien för 
cirkuskonstens bevarande i Sverige (Cirkusakademien). 

I brevet framförs att cirkusverksamhet försvåras av att svenska 
kommuner de senaste åren har höjt platshyresavgifter med 500-900 
procent, bebyggt mark som tidigare använts som cirkusplatser samt 
börjat ta betalt för att cirkusar sätter upp skyltar och reklam.  

Avsändarna vill att kommunerna sänker sina avgifter för turnerande 
cirkusar. De vänder sig till kommunernas kultur- och fritidsnämnder för 
hjälp att lyfta frågan. 

Kultur- och föreningsutskottet beslutar 
att uppdra till förvaltningen att kontakta tekniska kontoret för att få en 
sammanställning av Filipstads kommuns avgifter vid platsupplåtelse. 

att återkomma i ärendet vid kommande sammanträde med kultur- och 
föreningsutskottet. 
_______ 

   Utdragsbestyrkande 
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Kfu § 54         

Anmälningsärenden 

1. Ordförandebeslut 2018-06-18 – 2018-09-12 (dnr KS 2018/ 5)

Kultur- och föreningsutskottet beslutar 
att lägga anmälningsärendena till handlingarna. 
______  

   Utdragsbestyrkande 
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Kfu § 55         

Ansökan om bidrag till matta – Filipstads Taekwondoklubb 

Taekwondoklubben har i maj varit i kontakt med fritidschef Henrik 
Arneng för att ansöka om bidrag för ny matta.  

Kostnaden för mattan är 80 000 kronor. Föreningen har även sökt bidrag 
för ändamålet hos SISU som har beviljat 40 000 kronor under 
förutsättning att resterande del av kostnaden medfinansieras. 
Taekwondoklubben ansöker därför om medfinansiering på 40 000 kronor 
från kultur- och föreningsutskottet. 

Kultur- och föreningsutskottet beslutar 
att, under förutsättning att resterande del av kostnaden medfinansieras 
av annan part, bevilja Filipstads Taekwondoklubb 40 000 kronor till ny 
matta. Bidraget ges under förutsättning att investeringen genomförs och 
att kostnaderna redovisas. 
_______ 

   Utdragsbestyrkande 
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Kfu § 56         

Fråga angående Wasahallen 

Filipstads ishockeyklubb har varit i kontakt med fritidschef Henrik Arneng 
angående huruvida kultur- och föreningsutskottet kan bistå i fråga om 
istid. Arbetet med installation av ny kylanläggning i Wasahallen fördröjer 
ishockeyns säsongsstart och klubben ser sig nödgad att hyra istid i 
grannkommun, vilket innebär merkostnader för föreningen. 

Kultur- och föreningsutskottet beslutar 
att uppdra till förvaltningen att kontakta tekniska kontoret för att få en 
tidsplan för när ishallen åter kan tas i bruk 

att återkomma i ärendet vid kommande sammanträde med kultur- och 
föreningsutskottet. 
_______ 

   Utdragsbestyrkande 
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