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Dokumentets syfte 

Policy för kulturstipendier, ungdomsledarstipendier och hedersplakett för 

kulturgärning fastställer grundläggande regler för Danderyds kommuns 

tilldelning av stipendier och hedersplakett.   

Dokumentet gäller för 

Policy för kulturstipendier, ungdomsledarstipendier och hedersplakett för 

kulturgärning gäller för kultur- och fritidsnämndens tilldelning av stipendier 

och hedersplakett.  
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Syfte och styrdokumentshierarki 

Policy för kulturstipendier, ungdomsledarstipendier och hedersplakett för 

kulturgärning fastställer grundläggande regler för Danderyds kommuns 

tilldelning av stipendier och hedersplakett. Den är styrande för kultur- och 

fritidsnämndens tilldelning av stipendier och hedersplakett. 

Kultur- och fritidsnämnden ska med policyns bestämmelser som grund anta 

kompletterande riktlinjer med närmare regler för hur tilldelningen ska 

genomföras i praktiken. 

Kulturstipendium 

Danderyds kommuns kulturstipendier är avsedda att årligen tilldelas elever 

från årskurs sju till och med gymnasiet.  

Stipendiat ska ha visat framstående förmåga inom områden som litteratur, 

konst, konsthantverk, musik, teater, dans, film, foto eller annat jämförligt 

kulturellt område. Stipendium får tilldelas elev som är eller tidigare varit 

bosatta i kommunen. Stipendium kan erhållas högst två gånger, men ej två 

på varandra följande år.  

Kulturstipendier fördelas inom given budgetram med belopp vars 

sammanlagda storlek beslutas varje år av kultur- och fritidsnämnden.  

Ungdomsledarstipendium 

Danderyds kommuns ungdomsledarstipendium tilldelas varje år till två 

stipendiater.  

Stipendiat ska genom aktivt föreningsarbete ha bidragit till föreningens 

utveckling.  

Hedersplakett för kulturgärning 

Danderyds kommuns hedersplakett för kulturgärning tilldelas årligen till en 

eller flera stipendiater. Stipendiat ska vara en person som är eller tidigare 

har varit bosatt i Danderyds kommun eller som har annan särskild 

anknytning till kommunen. Stipendiet kan endast tilldelas en gång per 

person. Tidigare mottagare av kommunens kulturpris kan ej erhålla 

hedersplakett.  

Stipendiat ska tilldelas hedersplaketten för värdefull och uppskattad gärning 

inom områden som litteratur, konst, konsthantverk, musik, teater, dans, film, 

foto, kulturjournalistik, undervisning, folkbildning, hembygdsvård eller 

annan jämförlig kulturverksamhet. Vid bedömningen av kulturgärningens 

värde bör hänsyn även tas till i vad mån den utförts i kommunen.  

Information till allmänheten om stipendium och 
hedersplakett 

Kultur- och fritidsnämnden ska på lämpligt sätt informera allmänheten om 

möjligheten att ansöka om kulturstipendium samt att ge förslag på 
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mottagare av ungdomsledarstipendium och hedersplakett. Förslag och 

nomineringar ska inkomma inom den tid som kultur- och fritidsnämnden 

beslutat. Försent inkomna förslag behandlas ej. 

_____________________ 


