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Tillämpningsföreskrifter för Sundbybergs stads idrotts- och 
ungdomsledarstipendium1 
 
Information och annonsering 
Information om idrotts- och ungdomsledarstipendiet ges i Mitt i Sundbyberg och på 
stadens hemsida. Denna information kan även ges i andra forum. Om möjligt ska 
informationen ges tillsammans med information om stadens övriga stipendier.  
 
Information om ansöknings/nominerings- och beslutsprocessen ges i god tid före 
ansöknings/nomineringstidens utgång; den 30 september. 
 
Ansvarig för informationen är kultur- och fritidsförvaltningen.   
 
Ansökan/nominering  
Ansökan/nominering ska ha inkommit till kultur- och fritidsnämnden senast den 30 
september.  
 
Ansökan/nominering kan göras elektroniskt på stadens hemsida, lämnas/skickas in 
i pappersformat eller göras muntligen. 
 
Ansökan/nominering ska innehålla namn (t.ex. person, organisation, arbetsenhet), 
adress, övriga kontaktuppgifter samt motivering. 
 
Ansvarig för att ansökan/nominering kan göras elektroniskt på stadens hemsida är 
kultur- och fritidsförvaltningen.       
 
Kultur- och fritidsförvaltningens beredning 
Regler för Sundbybergs stads stipendier samt hur dessa ska tillämpas, det vill säga 
föreliggande tillämpningsföreskrifter, ger anvisningar för kultur- och 
fritidsnämndens bedömning.  
 
Anvisning för bedömning utifrån generella regler 
Regler för Sundbybergs stads stipendier anger generella regler för stadens samtliga 
stipendier: 

 Stipendiet är 25 000 kr 
 Stipendiet ska användas till fortsatta insatser inom aktuellt område 
 Gemensam annonsering för samtliga stipendier sker i Mitt i Sundbyberg och 

gemensam information ges via stadens hemsida 
 Ansökan/nominering sker senast den 30 september 
 Ansvarig instans beslutar om mottagare senast den 30 november 
 Ansvarig instans kan anta tillämpningsföreskrifter 
 Mottagare av stipendiet ska vara verksam i Sundbyberg  
 Jämställdhetsperspektivet ska beaktas vid beslut om mottagare av 

stipendium. 
 

                                                 
1 Antagna av kultur- och fritidsnämnden den 22 maj 2012 § 59 



Nedan ges anvisningar för hur vissa av dessa regler ska tillämpas. 
 
Stipendiet är 25 000 kr 
Stipendiet är max 25 000 kr. Det kan delas ut till flera och en bedömning ska då 
göras om dessa ska få lika stort belopp eller om skillnader ska finnas.   
 
Jämställdhetsperspektivet ska beaktas vid beslut om mottagare  
Ett jämställdhetsperspektiv ska anläggas vid bedömning av beslut om mottagare. 
Det innebär att insatserna bedöms utifrån om de kommer flickor/pojkar och 
män/kvinnor till godo i samma utsträckning (om det inte finns särskilt motiverad 
anledning till annat).  
 
Anvisning för bedömning utifrån stipendiespecifika regler 
Regler för Sundbybergs stads stipendier anger regler för Sundbybergs stads idrotts-
och ungdomsledarstipendium; påbörjad/gjord insats kan till exempel vara att 
synliggöra och föreslå åtgärder och/eller vidta åtgärder samt att 
ansökan/nominering ska avse insats planerad/påbörjad/gjord innevarande år. 
 
Nedan ges anvisningar för hur dessa regler ska tillämpas. 
 
Synliggöra, föreslå och/eller vidta åtgärder  
Sundbybergs rika föreningsliv engagerar en stor andel sundbybergare och bidrar till 
en levande stad där människor får växa och känna gemenskap. De ledare som 
verkar för att fler ungdomar ska engagera sig gör en viktig insats. Idrott och 
förebilder inom idrotten spelar en viktig roll för att uppmuntra medborgarna till 
fysisk aktivitet. Stadens idrotts- och ungdomsledarstipendium är inrättat för att 
uppmärksamma och stödja enskilda idrottsutövares och ungdomsledares insatser.  
 
Exempel på insatser är 
 

- synliggöra och föreslå åtgärder i syfte att främja idrotten och ungdomars 
      engagemang 
-  vidta åtgärder i syfte att främja idrotten och ungdomars engagemang 
-  underlätta och stödja ungdomars, personer med funktionsnedsättnings och 

äldres idrottande m.m. 
 
Mottagare av stipendiet ska vara verksam i Sundbyberg 
Mottagaren/mottagarna av idrotts- och ungdomsledarstipendiet skall vara verksam i 
Sundbyberg. 
 
Ytterligare anvisningar 
Ansökan /nominering skall vara kultur- och fritidsförvaltningen tillhanda senast den 
30 september. Ansökan/nomineringen skall redovisa vilka insatser den sökande 
gjort under innevarande år. Ansökan/nomineringen skall innehålla en motivering 
kring varför sökanden skall tilldelas stipendiet utifrån gjord insats. Det måste också 
framgå vilka fortsatta insatser som den sökande avser använda stipendiet till. Detta 
skall redovisas genom att en plan för detta bifogas ansökan. 



Skrivelse med förslag till beslut 
Ett förslag till beslut skall vara framtaget av kultur- och fritidsförvaltningen i god tid 
före ärendets handläggning av kultur- och fritidsnämnden. Förslaget skall innehålla 
en motivering. 
 
Beslut om tilldelning av stipendium 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar senast den 30 november om mottagare av 
stipendiet. Nämnden har rätt att besluta att stipendiet skall delas mellan flera 
mottagare samt hur stipendiet i sådant fall skall fördelas mellan dessa. Nämnden har 
också rätt att besluta att stipendiet inte skall delas ut. Nämnden även rätt att 
premiera insats/insatser som kommit till nämndens kännedom på annat sätt.  
 
Utdelning 
Stipendiet delas ut på fullmäktiges sista sammanträde för kalenderåret. 
 

 


