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ANSLAG/BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 
Organ Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott  
 
Sammanträdesdatum: 17 december 2019.  
 
Anslagsdatum: 18 december 2019.          Datum för anslagets nedtagande: 9 januari 2020.                  
 
Förvaringsplats: Kommunstyrelsens kansli 
 
 
Underskrift:      __ 
                   Nicole Lindberg                                                                     Utdragsbestyrkande 
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Kfu § 77         

Ekonomisk rapport 

Vid sammanträdet redovisas ekonomisk rapport avseende  
kultur- och föreningsutskottets verksamhetsområden.  
Sekreterare Nicole Lindberg föredrar ärendet och besvarar frågor. 

Kultur- och föreningsutskottet beslutar 
att godkänna ekonomisk rapport. 

_______ 

   Utdragsbestyrkande 
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Kfu § 78   Dnr KS 2019/ 243 

Fördelning av budgetmedel 2020 

Vid sammanträdet redovisar sekreterare Nicole Lindberg förslag till 
fördelning av 2020 års budget.  

Kultur- och föreningsutskottet beslutade 24 oktober 2019, § 67, att anta 
upprättat förslag till ekonomisk plan för kommunstyrelsens kultur- och 
föreningsutskott för 2020 – 2022. Ramen för 2020 uppgår till 3,336 mnkr 
exklusive medel för verksamhetsbidrag till föreningar som bedriver social 
verksamhet (134 tkr) vilket ger en total ram om 3,470 mnkr. 

Förvaltningen har upprättat ett förslag till ramfördelning för KFU 2020. 
Nära 2,2 mnkr har anslagits för verksamhetsbidrag (fördelat på konto 
30200 och 30280). Då verksamhetbidragsposten har ökat samtidigt som 
utskottets ram har minskat jämfört med föregående år bedömer 
förvaltningen att konsekvensen kommer att bli att utskottet inte kommer 
att kunna finansiera spontanansökningar i lika hög grad under 2020. 

Kultur- och föreningsutskottet beslutar 
att godkänna upprättat förslag till fördelning av budgetmedel för KFU 
2020. 
______ 

   Utdragsbestyrkande 
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Kfu § 79  Dnr KS 2019/ 47, KS 2019/ 191 

Verksamhetsbidrag 2020 

Vid sammanträdet presenteras förslag till verksamhetsbidrag för år 2020. 
Sekreterare Nicole Lindberg föredrar ärendet och besvarar frågor. 

Förvaltningens förslag till verksamhetsbidrag är baserat på föregående 
års bidrag. Justeringar har gjorts utifrån antalet aktiva ungdoms-
medlemmar och bidraget har i år beräknats till 175 kr/ungdomsmedlem. 

57 föreningar har ansökt om verksamhetsbidrag för 2020. Av dessa har 
41 kallats till föreningsdialog för att diskutera ansökan. En del föreningar 
har uteblivit från föreningsdialog, inkommit med ansökan för sent för att 
kallas till dialog eller behöver enligt förvaltningen utredas vidare av 
annan anledning. I väntan på tillräckliga beslutsunderlag föreslås kultur- 
och föreningsutskottet avvakta med att ta beslut om föreningsbidrag för 
dessa föreningar, vilka markerats i beslutsförslaget. 

Christer Olsson föreslår att påminna föreningarna att 30 september är 
sista ansökningsdag för föreningsbidrag. Ordförande ställer proposition 
på förslaget vilket förklaras antaget. 

Mötet diskuterar förslaget till verksamhetsbidrag. Utskottet beslutar om 
varje enskild ansökan enligt bilaga.  

Kultur- och föreningsutskottet beslutar 
att, med utskottets yrkade revideringar, godkänna upprättat förslag till 
verksamhetsbidrag avseende år 2020 i enlighet med protokollsbilaga. 

att bidrag ges under de förutsättningar som anges i kommunens 
fastställda regler och riktlinjer för föreningsbidrag (dnr KS 2019/ 143), 
vilket bland annat innebär att 
- utbetalningar av beslutade bidrag kan stoppas vid ej utförda aktiviteter
eller insatser. Bidrag som utbetalats på felaktiga grunder kan återkrävas.
- bidrag endast betalas ut till föreningens bankgiro, plusgiro eller
bankkonto. Kommunen kan inte göra utbetalningar till enskilda personer.
- beslut om bidrag gäller under det år ansökan beviljats. Beviljade medel
som inte använts under innevarande budgetår betalas inte ut retroaktivt.

att understryka att 30 september är sista ansökningsdag för 
verksamhetsbidrag. 
______ 

   Utdragsbestyrkande 
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Kfu § 80         

Anmälningsärenden 

1. Ordförandebeslut 2019-10-24 – 2019-12-12, dnr 2019/12.

Kultur- och föreningsutskottet beslutar 
att lägga redovisningen till handlingarna.  
_______  

   Utdragsbestyrkande 
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Kfu § 81      Dnr KS 2019/ 247 

Ansökan om bidrag till offentligt arrangemang – Filipstadsföretag 
i samverkan, FFIS  

I skrivelse inkommen till kommunstyrelsen den 29 oktober 2019 ansöker 
Filipstadsföretag i samverkan, FFIS, om 3 500 kronor i bidrag för 
arrangerandet av julgransdans på Stora torget i Filipstad i januari 2020. 

Kultur- och föreningsutskottet beslutar 
att bevilja FFIS 3 500 kronor i bidrag för arrangerande av julgransdans 
i januari 2020. Bidrag ges under förutsättning att arrangemanget 
genomförs och kan redovisas. 

att uppdra till förvaltningen att föra dialog med FFIS om föreningens 
planerade verksamhet 2020. 
______ 

   Utdragsbestyrkande 
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Kfu § 82                         Dnr KS 2019/ 163, KS 2019/ 213 

Ansökningar om integrationsmedel och investeringsbidrag 

I skrivelser inkomna till kommunstyrelsen den 9 september 2019 
respektive den 13 september 2019 ansöker Filipstads Atletklubb om 
integrationsmedel och investeringsbidrag. Ansökan om 
integrationsmedel avser 50 000 kronor till ett integrationsprojekt med 
styrketräning för nyanlända kvinnor och ansökan om investeringsbidrag 
avser 75 000 kronor till luftvärmepumpar.  

Kultur- och föreningsutskottet beslutar 
att avslå ansökan om integrationsmedel då kultur- och föreningsutskottet 
inte fördelar integrationsmedel under 2020. 

att avslå ansökan om investeringsbidrag då fastigheten där investeringen 
ska göras inte ägs av föreningen. Att värma upp lokalen är 
fastighetsägarens ansvar. 
______ 

   Utdragsbestyrkande 
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Kfu § 83         

Information 

Biblioteks- och t.f kulturchef Jan Fröding informerar om: 
- kulturdialogen mellan politiker, tjänstemän och kulturutövare som
genomfördes på Folkets Hus i Filipstad den 5 december,
- måluppfyllelsen avseende 2019 års verksamhetsplan för kulturfrågor
(dnr KS 2019/ 36),
- genomförd konstinventering och behov av konstförråd.

Kultur- och föreningsutskottet beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

_______ 

   Utdragsbestyrkande 
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