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Riktlinjer med bedömningskriterier för handläggning av
Sundbybergs stads miljöstipendium och stipendium för
jämlikhet
Regler för Sundbybergs stads stipendium anger de generella regler som gäller för
Sundbybergs stads stipendier. Riktlinjerna anger de bedömningskriterier som gäller
för miljöstipendium och stipendium för jämlikhet, och ger vägledning i
handläggningen.
Sundbybergs stad, kommunstyrelsen, avser att årligen vid stadens
nationaldagsfirande dela ut:


Stipendium för jämlikhet



Miljöstipendium

Stipendiebelopp
Respektive stipendium är max 25 000 kronor.
Mottagare av stipendium
Följande kan motta stipendium:


En enskild person som är mantalsskriven i Sundbyberg.



En organisation, verksamhet eller förening med säte i Sundbyberg. Det kan
till exempel vara en ideell eller ekonomisk förening, ett företag, en tillfällig
samverkansgrupp eller en kommunal verksamhet.
Med ”säte i Sundbyberg” menas att organisationen/verksamheten/
föreningen måste ha sin kontaktadress, verksamhetslokal eller liknande i
Sundbyberg.
För att en kommunal verksamhet ska få motta stipendium krävs att
insatsen/insatserna är utöver det man kan förvänta sig av verksamheten. En
kommunal verksamhet kan inte få stipendium för en insats/insatser som
kan anses ligga inom verksamhetens ordinarie grunduppdrag eller som är ett
prioriterat mål för verksamhetens utveckling. Om en kommunal verksamhet
tilldelas ett stipendium ska det motiveras varför insatsen/insatserna anses
överträffa förväntningarna kring dess verksamhet.



En organisation, verksamhet eller förening med verksamhet som kommer
Sundbybergarna till del.
Med ”komma Sundbybergarna till del” menas att ha verksamheter, projekt
eller insatser som är
o riktade (enbart eller delvis) till Sundbybergs invånare, eller
o kommer många av Sundbybergs invånare till del.

Följande kan inte motta stipendium:


En enskild person med förtroendeuppdrag i Sundbybergs stad.
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En enskild person med varaktig anställning i Sundbybergs stad, för
insats/insatser inom anställningens uppdrag.
En person som är anställd av Sundbybergs stad kan inte motta stipendium
för att ha utfört det som personen är anställd för att göra, eller för sådant
som ligger inom tjänstens uppdrag. Detta gäller även för konsulter som är
anlitade av Sundbybergs stad. En anställd kan dock motta stipendium för en
insats/insatser som inte har koppling till personens tjänst (om personen
uppfyller andra villkor om mottagare).

Ansökan/nominering och beslut om mottagare
 Ansökan/nominering sker senast den 31 mars.


Kommunstyrelsen har rätt att premiera insats/insatser som kommit till
kommunstyrelsens kännedom på annat sätt.



Kommunstyrelsen beslutar om mottagare senast 31 maj.



Kommunstyrelsen har rätt att besluta att stipendiet ska delas mellan flera
mottagare samt hur stipendiet då ska fördelas mellan dessa.



Kommunstyrelsen har rätt att besluta att stipendiet inte ska delas ut.

Bedömningskriterier för miljöstipendium och stipendium för jämlikhet
1. Stipendierna ska premiera betydande insatser (verksamheter eller
arrangemang) inom aktuellt område.
För miljöstipendiet premieras insatser som främjar miljön i Sundbyberg.
För jämlikhetsstipendiet premieras insatser som främjar jämlikhet, till
exempel att motverka mobbning och diskriminering, i Sundbyberg.
2. Ansökan/nominering ska avse en insats/insatser 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 respektive för jämlikhet i
Sundbyberg.
3. Hänsyn kommer att tas till huruvida insatsen/insatserna bidrar till
uppfyllandet av Sundbybergs stads vision.
4. Hänsyn kommer att tas till huruvida insatsen/insatserna ligger i linje med
Sundbybergs stads beslutade inriktningar och mål inom aktuellt område.
Stadens inriktningar och mål inom olika områden finns i stadens styrande
dokument, såsom:
a. Kommunfullmäktiges budget
b. Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget
c. Policys, planer, riktlinjer med mera inom aktuellt område.
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5. 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).
Stadens vision och styrande dokument finns på stadens hemsida.

