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Förtydligande av regler för Sundbybergs stipendier 
Kommunstyrelsen har beslutat om stadens övergripande Regler för Sundbybergs stads 
stipendier, Dnr. KS-0580/2016.  Detta dokument är ett förtydligande av vad reglerna 
innebär gällande kultur- och fritidsnämndens stipendier, kulturstipendiet och 
stipendium för ungdomsledare och idrottsledare.  
 
All kursiverad text är hämtad direkt från de regler som kommunfullmäktige 
beslutade om. Ej kursiv text är nämndens förtydliganden.  
 

Syftet med stipendierna 
 
I Regler för Sundbybergs stads stipendier beslutades följande gällande nämndens två 
stipendier: 
 
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 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 kulturliv. 

3. Kultur- och fritidsnämnden beslutar om mottagare av stipendiet. 

 
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 jämlikhet lämnas in till kultur- och 
fritidsnämnden som även beslutar om mottagare av stipendiet. 
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Kultur- och fritidsnämndens förtydliganden 
 

Generella bedömningskriterier  

Tillägg/förtydligande: Vid bedömning av ansökningar/nomineringar kommer även 
hänsyn att tas till huruvida insatserna: 

1. Bidrar till uppfyllandet av Sundbybergs vision. 

2. Ligger i linje med stadens inriktningar och mål inom aktuellt område. 
Relevanta styrande dokument för bedömning av stipendiater är bland annat:  

- Kommunfullmäktiges budget för aktuellt år1  

- Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan och budget för aktuellt år. 

- Policys, planer, riktlinjer med mera inom aktuellt område. 

 
Respektive stipendium är 25 000 kronor 
Förtydligande: summan kan även vara lägre eller delas mellan flera mottagare.  

 
Följande kan motta stipendium  

Enskild person som är mantalsskriven i Sundbyberg 
Förtydligande: avser person som har sin folkbokföringsadress i Sundbyberg. 
 
Organisation, verksamhet eller förening med säte i Sundbyberg 
Förtydligande: Gäller exempelvis en ideell eller ekonomisk förening, ett företag, en 
tillfällig samverkansgrupp eller en kommunal verksamhet. Kontaktadress, 
verksamhetslokal eller liknande i ska finnas i Sundbyberg. 

Kommunala verksamheter kan inte få stipendium för insatser som ligger inom 
ramen för verksamhetens ordinarie uppdrag. De kan dock beviljas stipendium för 
extraordinära insatser som har kopplingar till kultur eller idrott, eller som har 
stimulerat ungdomsledare på något sätt.  
 
Organisation, verksamhet eller förening med verksamhet som kommer Sundbybergarna till del 

Förtydligande: De verksamheter, projekt eller insatser som organisationen, 
verksamheten eller föreningen genomför ska helt eller delvis vara riktade till 
Sundbybergs invånare, eller komma många invånare till del. De behöver då inte ha 
sitt säte i Sundbyberg. 

 
  

                                                 
1 Är sista ansökningsdag för stipendier 31 mars 2017, är kommunfullmäktiges budget för 2017 som 
är aktuell. 



  

   4 (4)  
2017-02-08  
     

 
 
Följande kan inte motta stipendium  

Enskild person med anställning i Sundbybergs stad, för insats/insatser inom anställningens 
uppdrag 

Förtydligande: 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. 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). 

 
Jämställdhetsperspektivet ska beaktas vid beslut om mottagare 

Förtydligande: Insatserna ska bedömas utifrån om de kommer flickor/pojkar och 
män/kvinnor till godo i samma utsträckning (om det inte finns särskilt motiverad 
anledning till annat). 
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