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Plats och tid: Fagerkvistrummet kl. 11.00-11.50  
                                                                              
Beslutande:  Torbjörn Parling (S), ordförande  
 Christel Iversen (V)  
 Patrik Fornander (M)  
            
Övriga deltagande: Anders Eriksson, föreningsenheten 
  Nicole Lindberg, sekreterare    
  Ann Sjöberg, kultursekreterare                                
                                   
       
Justerare: Patrik Fornander 
  
Justeringens plats och tid: Kommunkansliet den 15 januari 2016    
 
 
 
 
Underskrifter:  
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Sekreterare Nicole Lindberg   Paragraf 1   
 
   
 
……………………………………………         
Ordförande Torbjörn Parling    
      
                        
 
…………………………………………… 
Justerande Patrik Fornander 
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ANSLAG/BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 
Organ: Kommunstyrelsens Kultur- och föreningsutskott, § 1 
 
Sammanträdesdatum: 15 januari 2016 
 
Anslagsdatum: 15 januari 2016            Datum för anslagets nedtagande: 8 februari 2016 
 
Förvaringsplats: Kommunstyrelsens kansli 
 
Underskrift: 
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 Nicole Lindberg 
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       Kfu § 1                           Dnr 2016/ 009     
 
 
Verksamhetsbidrag avseende studieförbund inklusive SISU 
 
Regler och handläggningsrutiner för bidrag till studieförbund och SISU 
verksamma i Filipstads kommun har varit oförändrade sedan de trädde i 
kraft 2004-01-01. Efter en översyn av regelverket föreslår 
Föreningsenheten att regler och handläggningsrutiner för bidrag till 
studieförbund och SISU verksamma i Filipstads kommun förändras från 
och med 2016.  
 
Revideringen berör i huvudsak bidragsmodellen som i nuläget delas in i 
grupperna särskilt bidrag, grundbidrag och volymbidrag. Förvaltningen 
föreslår att bidragsgivningen i fortsättningen huvudsakligen baseras på 
den verksamhet som bedrivits i Filipstads kommun under föregående år 
och att indelningen av bidragsmodellen därför ersätts med ny formulering 
om bidragsbestämmelser. 
 
Kultur- och föreningsutskottet föreslås besluta 
 
att    föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 
godkänna upprättat förslag till revidering av regler och 
handläggningsrutiner för bidragsgivning till studieförbundens inklusive 
SISUs verksamhet i Filipstads kommun och 
 
att    de nya reglerna börjar gälla från och med 2016-01-01. 
 
Kultur- och föreningsutskottet beslutar 
 
att    föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 
godkänna upprättat förslag till revidering av regler och 
handläggningsrutiner för bidragsgivning till studieförbundens inklusive 
SISUs verksamhet i Filipstads kommun och 
 
att    de nya reglerna börjar gälla från och med 2016-01-01. 
 
Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 
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