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Riktlinjer för Upplands Väsby kommuns kulturstipendier
Syfte
Upplands Väsby kommuns kulturstipendier har till ändamål att stödja och uppmuntra
förtjänstfull verksamhet inom olika konstnärliga områden, såsom litteratur, musik,
konst, teater, fotokonst, konsthantverk eller likvärdigt, samt inom
bildningsverksamhet, hembygdsvård och kulturmiljövård.
Stipendiet ska användas till fortbildning, studieresor, arbetsmaterial eller till andra
angelägna ändamål som gynnar stipendiatens/ stipendiaternas kulturella verksamhet.
Stipendiet utdelas inte som bidrag för grundutbildning, till person som beviljas statlig
inkomstgaranti för sin konstnärliga yrkesverksamhet eller till
person/grupp/organisation som redan mottagit kulturstipendium från Upplands
Väsby kommun någon gång under de senaste sex åren.
Vilka kan söka?
Stipendiet tilldelas personer, grupper och organisationer som är eller varit bosatt i
Upplands Väsby eller har annan särskild anknytning till kommunen.
Medel och urval
Stipendiemedel beviljas av kommunfullmäktige och förvaltas av kultur- och
fritidsnämnden, som också beslutar om utdelning av stipendierna. Summan för
kulturstipendierna är 50 000 kr/år totalt. Då stipendiet avser två år är den totala
summan att fördela 100 000 kr.
En jurygrupp bestående av kultur-och fritidsnämndens presidium tillsammans med
kultur- och fritidskontorets Kulturstrateg gör ett urval av ansökningarna som
inkommit. Förslag på urval går sedan till kultur- och fritidsnämnden där beslut tas. I
urvalsarbetet av stipendiater kan personer som har särskild sakkunskap inom ett
särskilt kulturellt område kallas för att vara ett stöd i arbetet.
Följande stipendier förekommer
 Arbets-/projektstipendium kan sökas av person, grupp eller organisation att
användas för pågående eller planerat arbete inom ovan definierade
verksamhetsområden.
 Meritstipendium tilldelas person, grupp eller organisation som gjort
uppmärksammade och allmänt erkända insatser på det kulturella området.
Meritstipendium kan också utgå i form av en gåva.
Ansökningsförfarande
Kulturstipendier delas ut vart annat år (ojämna år) och avser de två kommande åren.
Ansökan om kulturstipendier samt inlämning av förslag till kulturstipendiat görs via
formulär på kommunens hemsida senast 15 oktober ansökningsåret. Förslag till
stipendier kan även ges inom kultur- och fritidsnämnden.
Beslutet om stipendier tas på kultur- och fritidsnämndens sammanträde i december
året innan stipendieperioden.
Det är kultur- och fritidskontorets ansvar att informera om möjligheten att
ansöka/lämna förslag till stipendiet i god tid före sista ansöknings-/förslagsdatum.
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Uppföljning
Stipendiaten/ stipendiaterna redovisar skriftligt hur stipendiemedlen använts genom
att beskriva:
 Hur stipendiet har gynnat det kulturella projektet/arbetet
 Hur kulturstipendiemedlen har använts
 På vilket sätt arbete/verksamhet är tillgängligt för andra
Återrapporten skicka in till kultur- och fritidskontorets Kulturstrateg senast 31
december stipendieperiodens sista år.

