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ANSLAG/BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott 

Sammanträdesdatum: 13 februari 2019. 
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Kfu § 1                           Dnr KS 2019/ 02 

Ansökan om kulturbidrag – Rämmens bygdegårdsförening 

Rämmens bygdegårdsförening ansöker i skrivelse 6 januari 2019 om ett 
kulturbidrag för två arrangemang: berättarföreställningen Selma och 
Lagårdsanna den 16 mars, och musik av Hebbe Sisters & Duo Sentire 
på valborgsmässoafton den 30 april. 

Kostnaden för arrangemangen uppgår till cirka 13 000 kronor. Kostnader 
för lokaler, marknadsföring och servering tillkommer och därför ansöker 
man om ett bidrag med 5 000 kronor. 

Till ansökan bifogar föreningen också en verksamhetsplan för första 
halvåret 2019 där det framgår att man traditionsenligt planerar att 
arrangera Rämmendagarna 13-14 juli. 

Kultur- och föreningsutskottet beslutar 
att bevilja Rämmens bygdegårdsförening ett bidrag om 4 000 kronor för 
kulturarrangemangen 16 mars och 30 april, samt ett bidrag om 20 000 
kronor för arrangerandet av Rämmendagarna 2019, totalt 24 000 kronor. 
Bidrag ges under förutsättning att arrangemangen genomförs och att 
kostnaderna redovisas.   
_______ 

   Utdragsbestyrkande 
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Kfu § 2                           Dnr KS 2019/ 03 

Ansökan om bidrag till MC-paraden 2019 – FFIS 

I skrivelse 2019-01-07 ansöker Filipstadsföretag i samverkan, FFIS, om 
bidrag till arrangerandet av MC-paraden på långfredagen 19 april 2019. 

Ansökan avser ett bidrag på 11 000 kronor som ska användas till 
kostnader för orkester, ljud och marknadsföring. 

Kultur- och föreningsutskottet beslutar 
att bevilja Filipstadsföretag i samverkan, FFIS, 10 000 kronor i bidrag för 
att arrangera MC-paraden 2019. Bidrag ges under förutsättning att 
arrangemanget genomförs och att kostnaderna redovisas.  
_______ 

   Utdragsbestyrkande 
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Kfu § 3                           Dnr KS 2019/ 35 

Ansökan om bidrag till arrangerande av melodikryss – FFIS 

I skrivelse 2019-01-24 ansöker Filipstadsföretag i samverkan, FFIS, om 
bidrag till arrangerandet av melodikryss med Slottsbrons Musikkår. 

Evenemanget kommer att hållas i mars 2019 och ansökan avser ett 
bidrag på 12 000 kronor som ska användas till kostnader för orkester och 
marknadsföring. 

Kultur- och föreningsutskottet beslutar 
att bevilja Filipstadsföretag i samverkan, FFIS, 12 000 kronor i bidrag för 
att arrangera melodikryss. Bidrag ges under förutsättning att 
arrangemanget genomförs och att kostnaderna redovisas.  
_______ 

   Utdragsbestyrkande 
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Kfu § 4                          Dnr KS 2019/ 04 

Ansökan om investeringsbidrag – Lesjöfors Folkets Hus 

I skrivelse inkommen till kommunstyrelsen 2019-01-07 ansöker Lesjöfors 
Folkets Hus om medel för att reparera värmepumpens kompressor. 
Kostnaden för reparationen uppgår till 47 871 kronor. 

Kultur- och föreningsutskottet beslutar 
att bevilja Lesjöfors Folkets Hus 25 000 kronor i bidrag för reparation av 
kompressor till värmepump. Bidrag ges under förutsättning att 
investeringen genomförs och att kostnaderna redovisas.  
______ 

   Utdragsbestyrkande 
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Kfu § 5                          Dnr KS 2019/ 05 

Ansökan om bidrag – Filipstads Atletklubb 

I skrivelse inkommen till kommunstyrelsen 2019-01-07 ansöker  
Filipstads Atletklubb om 50 000 kronor i bidrag till ett integrationsprojekt 
med styrketräning för nyanlända kvinnor. Bidraget kommer främst 
användas till ledarkostnader. 

Kultur- och föreningsutskottet beslutar 
att bevilja Filipstads Atletklubb 30 000 kronor i bidrag för genomförande 
av integrationsprojekt med styrketräning för nyanlända kvinnor. 
Bidrag ges under förutsättning att projektet genomförs och att 
kostnaderna redovisas.  
_______ 

   Utdragsbestyrkande 
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Kfu § 6                           Dnr KS 2019/ 11 

Ansökan om bidrag till Värmlandsvisans dagar i Nordmark 

I skrivelse 2019-01-21 ansöker Nordmarks Hembygdsförening om bidrag 
till Värmlandsvisans dagar 18-19 juli 2019. 

Föreningen ansöker om ett bidrag på 25 000 kronor. 

Kultur- och föreningsutskottet beslutar 
att bevilja Nordmarks Hembygdsförening 20 000 kronor i bidrag för att 
arrangera Värmlandsvisans dagar 2019. Bidrag ges under förutsättning 
att arrangemangen genomförs och att kostnaderna redovisas.   
_______ 

   Utdragsbestyrkande 
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Beslutsexp: 
Filipstads 
Bergslags 
Kanal 
 

Kfu § 7                          Dnr KS 2019/ 33 

Ansökan om lönebidrag – Filipstads Bergslags kanalförening 

I skrivelse inkommen till kommunstyrelsen 2019-02-04 ansöker 
Föreningen Filipstads Bergslags kanal u.p.a. om bidrag för en 
lönebidragsanställning perioden 1 januari 2019 – 1 februari 2020 för en 
kostnad av 3 250 kronor per månad. 

Åsa Hååkman Felth yrkar att föreningen beviljas bidrag med 
3 250 kronor per månad i tolv månader, totalt 39 000 kronor. 

Kultur- och föreningsutskottet beslutar 
att bevilja Föreningen Filipstads Bergslagskanal u.p.a ett bidrag till 
lönebidragsanställning på 3 250 kronor per månad i tolv månader. 
_______  

   Utdragsbestyrkande 
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Kfu § 8                           Dnr KS 2019/ 36 

Förslag till verksamhetsplan för kulturfrågor 2019 

Vid sammanträde 19 april 2018 § 18 fastställde kommunfullmäktige en 
kulturplan för Filipstads kommun (dnr KS 2017/ 210). I samband med att 
kulturplanen antogs beslutade kommunfullmäktige att uppdra till 
förvaltningen att ta fram en verksamhetsplan för kulturverksamheten. 
Kommunfullmäktige beslutade även att delegera till kultur- och 
föreningsutskottet att fatta beslut om en sådan handlingsplan. 

I tjänsteskrivelse 25 januari 2019 presenterar biblioteks- och kulturchefen 
Jan Fröding följande förslag till verksamhetsplan för kulturfrågor 2019. 

Förslag till verksamhetsplan 2019 

1. Att fastställa en kulturorganisation.
Kfu är ansvarigt utskott för kultur- och föreningsfrågor i kommunen.
Till Kfu är kopplat kultur- och bibliotekschef och fritidschef, samt
kanslifunktion. En viktig uppgift under året är att söka externa medel för
utvecklingsarbete.

2. Att inleda ett arbete med en förstudie för ett kulturhus i Folkets hus
lokaler.
Att under året starta en förstudie angående innehåll och verksamhet i ett
kulturhus/folkets hus.
Att under året sammankalla till kulturmöte med aktiva kulturutövare,
verksamma i Filipstads kommun.
Att skapa en aktiv dialog mellan kommunen och kulturutövare.

3. Att även 2019 anordna ett ”Filiscape”.
Utsmyckning av offentliga miljöer med lokal förankring.

4. Att inrätta ett Konstråd för rådgivning i samband med inköp av konst
och offentliga utsmyckningar.

5. Kulturarvsarbete i samarbete med Värmlands museum och
Länsstyrelsen.

6. För att utveckla det lokala kulturlivet behöver vi aktivt arbeta med
externa bidragsansökningar.

Återredovisning av verksamhetsplanen ska ske till Kfu. 

   Utdragsbestyrkande 
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 Kfu § 8 (forts) 

 

Kultur- och föreningsutskottet föreslås besluta 
att fastställa förslaget till verksamhetsplan 2019. 
 
Kultur- och föreningsutskottet beslutar 
enligt förvaltningens förslag.  
_______  
 
 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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Kfu § 9       Dnr KS 2019/ 37 

Inrättande av konstråd 

I tjänsteskrivelse 25 januari 2019 skriver biblioteks- och kulturchefen Jan 
Fröding följande: 

”Med anledning av att kommunen i samarbete med Kooperativa 
Hyresrättsföreningen Filipstads Äldrebostäder står i begrepp att  
börja bygga ett nytt äldreboende, 40 platser, i kv Björnen har frågan om 
konstnärlig utsmyckning (tavlor och skulpturer mm) av boendet lyfts.  

I stället för att anlita en konsult som tar fram förslag på konstnärlig 
utsmyckning mm, bör kommunen, via kultur- och föreningsutskottet, 
tillsätta ett lokalt konstnärligt råd för att ta fram ett sådant förslag. Gärna 
med inriktning att se på möjligheten att ta tillvara de lokala konstnärerna i 
ett sådant arbete. 

Budget för detta arbete tas fram i projekteringsskedet av nytt äldre-
boende och beslutas av styrelsen i Kooperativa Hyresrättsföreningen 
Filipstads Äldrebostäder. 

Ett sådant konstnärligt råd eller ett nytt tillsatt råd, kan även användas i 
arbeten med konstnärlig utsmyckning av ny F-6 skola, eller andra 
eventuella framtida byggprojekt, efter särskilt beslut.”   

Kultur- och föreningsutskottet föreslås besluta 
att inrätta ett konstråd samt att uppdra åt biblioteks- och kulturchefen att, 
i samråd med ordförande, sätta samman ett sådant. 

Kultur- och föreningsutskottet beslutar 
enligt förvaltningens förslag. 
_______  

   Utdragsbestyrkande 
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Kfu § 10         

Anmälningsärenden 

1. Ordförandebeslut dnr 2018/5 och 2019/12
2018-12-18 – 2019-02-12

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

   Utdragsbestyrkande 



FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Blad 

Kultur- och föreningsutskott 13 februari 2019 13 (13) 

Kfu § 11         

Delgivningar 

1. Meddelande från Rämmens bygdegårdsförening: föreningen
uppmärksammas i jubileumsskrift från Riksteatern Värmland om
projektet Kultur på Landsbygd.

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

   Utdragsbestyrkande 
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