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ANSLAG/BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott §§ 40-41 

Sammanträdesdatum: 23 maj 2019. 

Anslagsdatum: 23 maj 2019.  Datum för anslagets nedtagande: 14 juni 2019. 

Förvaringsplats: Kommunstyrelsens kansli 

Underskrift: 

______________________________________________________________________ 
Nicole Lindberg 
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       Kfu § 40                         Dnr KS 2019/ 114 
 
Bröderna Ericssonstipendiet 2019 
 
Filipstads kommun har beslutat att från och med 2004 inrätta ett årligt 
stipendium på 10 000 kronor till bröderna Ericssons minne. Avsikten är 
att främja intresset för teknik, mekanik och naturvetenskap bland barn 
och unga, underlätta framväxten av en innovatörs- och entreprenörsanda 
i samhället samt att lyfta fram det tekniska Värmland vid sidan av det 
litterära och kulturella.  
 
Stipendiet kan utdelas till person eller grupp av personer som är 
verksamma i Sverige eller har svensk samhällsutveckling som mål.  
 
Stipendiet utdelas på grundval av förslag eller ansökan som ska ha 
inlämnats till kommunstyrelsen på tid som denna anvisar, dock senast 
före april månads utgång.  
 
Stipendiaten utses av kommunstyrelsen. Stipendiet utdelas i samband 
med firandet av Sverige-Amerikadagarna i slutet av juli månad eller vid 
tillfälle som kommunstyrelsen beslutar.  
 
2019 års stipendium utlystes i Filipstads Tidning, i Veckonytt samt på 
kommunens hemsida och via Facebook. Vid tidpunkten för 
sammanträdet har totalt tre ansökningar och nomineringar inkommit till 
kommunstyrelsen, samtliga inom ansökningstiden. 
 
Kultur- och föreningsutskottet föreslås besluta  
 
att uppdra till kultur- och föreningsutskottets ordförande att redovisa 
utskottets förslag avseende Bröderna Ericssonstipendiet 2019 vid 
kommunstyrelsens nästa sammanträde. 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
 
Kultur- och föreningsutskottet beslutar 
 
att uppdra till kultur- och föreningsutskottets ordförande att redovisa 
utskottets förslag avseende Bröderna Ericssonstipendiet 2019 vid 
kommunstyrelsens nästa sammanträde. 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
_____ 
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       Kfu § 41                         Dnr KS 2019/ 84 
 
Ansökningar om bidrag till sommarlovsaktiviteter 
 
Filipstads kommun har fått 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.  
 
Filipstads kommun har valt att möjliggöra skollovsaktiviteterna i 
samarbete med det lokala föreningslivet då stödet kan tilldelas 
föreningar, organisationer och församlingar som vill anordna kostnadsfria 
aktiviteter för skollovslediga barn. Barn- och utbildningsförvaltningen 
rekvirerar statsbidragen som sedan fördelas via kultur- och 
föreningsutskottet. 
Möjligheten att söka skollovsstöd har marknadsförts via annonser i 
lokalpressen, genom affischering runt om i kommunen samt via 
kommunens hemsida.  
Ansökningsblanketter finns tillgängliga på hemsidan. Som bilaga till 
ansökningsblanketterna ingår även en redovisningsblankett med krav på 
redogörelse efter genomförd aktivitet.  
Vid tidpunkten för sammanträdet har 27 ansökningar om 
sommarlovsstöd inkommit till kommunstyrelsen. 
 
Förslag till bidragsfördelning presenteras vid sammanträdet. Mötet 
diskuterar ansökningarna. 
 
Kultur- och föreningsutskottet beslutar  
 
att bevilja bidrag enligt följande under förutsättning att aktiviteterna 
genomförs och redovisas senast 15 september 2019. 
 
Sportfiskeklubben Filip, för ungdomsfiske Filibjur  10 000,- 
Sportfiskeklubben Filip, för sommarlovsfiske 15 000,- 
FFIS, för Barndagen 31 990,- 
FFIS, för Artist 2019 63 000,- 
Mathjälpen  115 000,- 
Filipstads Tennisklubb  50 000,- 
Föräldra- och fritidsföreningen i Nordmark 14 000,- 
Spångbergsgymnasiets Skol IF 33 000,- 
Vi i Persbergsbygden 30 000,- 
Figurteaterkompaniet  28 000,- 
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Beslutsexp: 
Sökande 
föreningar och 
organisationer 

 Kfu § 41 (forts)              Dnr KS 2019/ 84 
 
MX Queens  5 000,- 
Kroppa Hembygdsförening 3 000,- 
Nya Folkets Husföreningen 63 000,- 
ABF Värmland 30 000,- 
Nordmarks Hembygdsförening 32 000,- 
Filipstads motocrossklubb 20 000,- 
Filipstads Bergslags Hembygdsför., för disco Munkeberg  5 500,- 
Filipstads Bergslags Hembygdsför., för disco Nykroppa 4 000,- 
Lesjöfors Byalag 5 550,- 
Filipstads Röda-korskrets 6 000,- 
Saxå Golfklubb 15 000,- 

 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
______ 
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