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Regler för Sundbybergs stads stipendier1
Generella regler för Sundbybergs stads stipendier
1. Sundbybergs stad avser att årligen vid stadens nationaldagsfirande dela ut:
-

Stipendium för jämlikhet

-

Stipendium för ungdomsledare och idrottsledare

-

Miljöstipendium

-

Kulturstipendium

2. Respektive stipendium är 25 000 kronor.
3. Följande kan motta stipendium:
a. Enskild person som är mantalsskriven i Sundbyberg,
b. Organisation, verksamhet eller förening med säte i Sundbyberg,
c. Organisation, verksamhet eller förening med verksamhet som
kommer Sundbybergarna till del.
4. Följande kan inte motta stipendium:
a. Enskild person med förtroendeuppdrag i Sundbybergs stad,
b. Enskild person med varaktig anställning i Sundbybergs stad, för
insats/insatser inom anställningens uppdrag.
5. Gemensam annonsering för samtliga stipendier sker i lokaltidningen och
gemensam information ges via stadens hemsida.
6. Ansökan/nominering sker senast den 31 mars.
7. Ansvarig nämnd beslutar om mottagare senast 31 maj.
8. Ansvarig nämnd ska anta nämndspecifika riktlinjer med
bedömningskriterier.
9. Ansvarig nämnd har rätt att besluta att stipendiet ska delas mellan flera
mottagare samt hur stipendiet då ska fördelas mellan dessa.
10. Ansvarig nämnd har rätt att besluta att stipendiet inte ska delas ut.
11. Ansvarig nämnd har rätt att premiera insats/insatser som kommit till
nämndens kännedom på annat sätt.
12. Jämställdhetsperspektivet ska beaktas vid beslut om mottagare av
stipendium.
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Regler för Sundbybergs stads stipendium för jämlikhet
1. Syftet med stipendiet är att premiera insatser som främjar jämlikhet. Det kan
till exempel vara att
-

stipendiaten har gjort betydande insatser genom verksamhet eller
arrangemang som syftar till att motverka förekomsten av mobbning
och diskriminering i Sundbyberg.

2. Ansökan/nominering till stipendium för jämlikhet lämnas in till
kommunstyrelsen och ska avse insats som har genomförts, pågått eller
påbörjats under de senaste tolv månaderna före sista ansökningsdag.
Ansökan/nomineringen kan även avse stipendiat som under lång tid gjort
en värdefull insats för jämlikhet i Sundbyberg.
3. Kommunstyrelsen beslutar om mottagare av stipendiet.
Regler för Sundbybergs stads stipendium för ungdomsledare och
idrottsledare
1. Syftet med stipendiet är att premiera insatser som främjar Sundbybergs
idrottsliv och ungdomars engagemang, exempelvis genom att
-

Stipendiaten har gjort betydande insatser inom verksamhet eller
arrangemang som främjar idrottslivet eller ungas engagemang.

2. Ansökan/nominering kan avse insats som har genomförts, pågått eller
påbörjats under de senaste tolv månaderna före sista ansökningsdag.
Ansökan/nomineringen kan även avse stipendiat som under lång tid gjort
en värdefull insats i Sundbybergs föreningsliv.
3. Ansökan/nominering till stipendium för ungdomsledare och idrottsledare
lämnas in till kultur- och fritidsnämnden som även beslutar om mottagare
av stipendiet.
Regler för Sundbybergs stads miljöstipendium
1. Syftet med stipendiet är att premiera insatser som främjar miljön i
Sundbyberg. Det kan till exempel vara att
-

stipendiaten har gjort betydande insatser genom verksamhet eller
arrangemang som syftar till att främja miljön i Sundbyberg.

2. Ansökan/nominering till miljöstipendiet lämnas in till kommunstyrelsen och
ska avse insats som har genomförts, pågått eller påbörjats under de senaste
tolv månaderna före sista ansökningsdag. Ansökan/nomineringen kan även
avse stipendiat som under lång tid gjort en värdefull insats för miljön i
Sundbyberg.
3. Kommunstyrelsen beslutar om mottagare av stipendiet.
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Regler för Sundbybergs stads kulturstipendium
1. Syftet med stipendiet är att premiera insatser som främjar kulturen i
Sundbyberg, exempelvis genom att
-

Stipendiaten gjort betydande insatser inom verksamhet eller
arrangemang som främjar kulturen och kulturutbudet i Sundbyberg.

2. Ansökan/nominering till kulturstipendiet lämnas in till kultur- och
fritidsnämnden och ska avse insats som har genomförts, pågått eller
påbörjats under de senaste tolv månaderna före sista ansökningsdag.
Ansökan/nomineringen kan även avse stipendiat som under lång tid gjort
en värdefull insats i Sundbybergs kulturliv.
3. Kultur- och fritidsnämnden beslutar om mottagare av stipendiet.
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