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KOMMUNLEDNINGSKONTORET 
Utredare 
Erik Lindgren 

KULTUR- OCH 
FRITIDSNÄMNDEN 
2021-10-25 

Revidering av bestämmelser för kulturpris och 
stipendium 

Förslag till beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förslag till reviderade 
bestämmelser för kommunens kulturstipendium, i enlighet med 
tjänsteutlåtande daterat den 24 september 2021. 

2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förslag till reviderade 
bestämmelser för kommunens kulturpris, i enlighet med tjänsteutlåtande 
daterat 24 september 2021. 

 

Sammanfattning  

Täby kommun delar sedan 1960-talet ut ett kulturpris samt kulturstipendium. 
Bestämmelserna beslutades senast 2012 och förslaget är att de revideras.   

I förslagen till reviderade bestämmelser har ett antal delar tydliggjorts. Detta 
gäller bland annat ordningen för beslut, vilka som kan bli aktuella för kulturpris 
respektive kulturstipendium samt att stipendierna främst riktas till unga 
personer som står i början av sin konstnärliga bana. 

De föreslagna förändringarna innebär ingen ekonomisk påverkan. 

Ärendet 

Täby kommun delar sedan 1960-talet ut ett kulturpris samt kulturstipendium. 
Bestämmelserna reviderades senast 2012.  
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Bifogat till föreliggande tjänsteutlåtande ligger såväl de gällande bestämmelserna, 
beslutade av kultur- och fritidsnämnden den 15 oktober 2012, § 94, som de 
reviderade bestämmelser som kultur- och fritidsnämndens föreslås godkänna. 

I förslagen till reviderade bestämmelser har ordningen för beslut förtydligats, 
genom att det framgår att kultur- och fritidsnämndens beslut fattas efter förslag 
från en jury bestående av tjänstemän och presidiet i kultur- och fritidsnämnden. 
Det har även förtydligats vilka som kan bli aktuella för kulturpris respektive 
kulturstipendium, vilket är en person/grupp som är bosatt, har bott eller är 
verksam i Täby och har särskild anknytning till kommunen. 

Enligt förslaget ska Täby kommuns kulturstipendier, likt tidigare, utdelas som 
uppmuntran och stöd till lokalt verksamma personer eller grupper inom 
litteratur, konst, scenkonst, musik, foto eller andra konstnärliga uttryck. Ett 
förslag till förtydligande är att stipendierna främst ska riktas till unga personer 
som står i början av sin konstnärliga bana och att stipendierna ska vara avsedda 
att främja den enskildes eller gruppens utveckling inom det kulturella området.  

Täby kommuns kulturpris ska, enligt förslaget, fortsatt delas ut som ett heders-
bevis till en person eller grupp som  gjort uppmärksammade och allmänt erkända 
insatser för Täbyborna eller visat på framstående förmåga inom det kulturella 
området. 

Ekonomiska överväganden 

De föreslagna förändringarna innebär ingen ekonomisk påverkan.  

 

Niklas Roos af Hjelmsäter 
Kultur- och fritidschef 

Lina Browall 
Kulturchef 
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Bilagor 

1. Bestämmelser för Täby kommuns kulturpris – gällande bestämmelser 
daterade den 15 oktober 2012 

2. Bestämmelser för Täby kommuns kulturpris – förslag till revidering 

3. Bestämmelser för Täby kommuns kulturstipendier – gällande 
bestämmelser daterade den 15 oktober 2012 

4. Bestämmelser för Täby kommuns kulturstipendier – förslag till revidering 

Expedieras 

Lina Browall, kulturchef  

Sanna Wihlforsén, kulturintendent 

Erik Lindgren, utredare
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