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KULTUR OCH FRITID 

Bestämmelser för Täby kommuns kulturstipendier  

§ 1 Täby kommuns kulturstipendier utdelas som uppmuntran och stöd till 

lokalt verksamma personer eller grupper inom litteratur, konst, 

scenkonst, musik, foto eller andra konstnärliga uttryck. Personen eller 

gruppen ska ha god fallenhet för sitt ämnesområde. 

§ 2 Stipendierna riktas främst till unga personer som står i början av sin 

konstnärliga bana och är avsedda att främja den enskildes eller gruppens 

utveckling inom det kulturella området. För att kvalificera som kultur-

stipendiat ska personen eller samtliga inom en grupp vara utbildad, under 

utbildning eller ha dokumenterad erfarenhet inom ett kulturellt område.  

§ 3 Stipendium kan endast ges till person/grupp som är bosatt, har bott eller 

är verksam i Täby och har särskild anknytning till kommunen. 

§ 4 Sökande ska genom inlämnad dokumentation kunna uppvisa god 

fallenheten för sitt ämnesområde enligt § 1. Dokumentationen ska vara av 

god kvalitet och aktuell samt bestå av bilder, länkar till film- och ljudklipp, 

skrifter eller liknande. 

Ansökan ska även innehålla en kortfattad beskrivning av vad stipendiet 

ska användas till. Kultur- och fritidsnämnden kan begära en skriftlig 

redogörelse i efterhand av hur pengarna har använts.  

§ 5 Stipendiet ges inte till ändamål som kan anses ingå i ordinarie anställning. 

Sökanden får inte vara anställd inom någon av kultur- och 

fritidsnämndens verksamheter. 

§ 6 Beslut om tilldelning av stipendium fattas av kultur- och fritidsnämnden 

efter förslag från en jury.  

 Juryn består av sakkunniga inom respektive kulturområde samt kultur- 

och fritidsnämndens presidium. 

§ 7 Kultur- och fritidsnämnden ska på lämpligt sätt meddela allmänheten när 

kulturstipendierna kan sökas hos nämnden samt datum när ansökan 

måste vara inlämnad.  
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§ 8 Stipendierna utgår med det sammanlagda belopp som kultur- och 

fritidsnämnden beslutar och kan, efter nämndens prövning, delas ut till 

en eller flera personer och grupper. Stipendium kan utgå till samma 

person/grupp under högst två år i följd. 

§ 9 Kultur- och fritidsnämnden kan besluta att inte dela ut stipendium under 

ett år.  

§ 10 Kultur- och fritidsnämnden beslutar om tidpunkt och former för 

utdelande av stipendium. 

 


