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REGLEMENTE FÖR HEDEMORA KOMMUNS KULTURSTIPENDIER antaget 
av kommunfullmäktige 1989-12-20, med senaste ändring 2007-10-03 
 
 
Stipendierna har kommit till stånd genom donation av Hedemora  
Barnens Dag-förening. 
 
§ 1 
 
Hedemora kommuns stipendier till barn och ungdomar med kulturella intressen är 
avsedda att årligen utdelas till enskilda personer eller grupper/föreningar som i sin 
skapande konstnärliga verksamhet eller i annan betydelsefull kulturell verksamhet visat 
förmåga eller lovande förutsättningar och som med ekonomiskt stöd kan beredas 
möjlighet till vidareutveckling inom sitt konstnärliga område. Samma stipendiat kan i 
undantagsfall erhålla stipendiet mer än en gång. 
 
§ 2 
 
Av den årliga avkastningen av Hedemora Barnens Dag-förenings donation skall 1/10 
läggas till kapitalet. Resterande summa utdelas som stipendium efter kultur- och 
fritidsnämndens prövning till en eller flera personer. Inget stipendium skall understiga 
1/4 prisbasbelopp. 
 
§ 3 
 
Stipendium kan endast tilldelas barn och ungdomar som är bosatta i Hedemora eller har 
annan anknytning till kommunen. Stipendiet kan erhållas t o m det år då stipendiaten 
fyller 25 år. 
 
§ 4 
 
Stipendiaterna utses varje år före den 30 juni. Ansökan om stipendium respektive 
förslag till stipendiat skall vara kultur- och fritidsnämnden tillhanda senast  
den 15 maj. Kulturstipendium kan utdelas även efter förslag inom nämnden. 
 
Det åligger nämnden att minst en gång före ansöknings/respektive förslagstidens utgång 
genom annonser i tidningar och på annat lämpligt sätt ledigförklara stipendierna. 
 
§ 5 
 
Stipendium utdelas av kultur- och fritidsnämnden. 
 
 
Normer för Hedemora kommuns kulturstipendium 
 
Hedemora kommuns kulturstipendium utdelas som stöd eller belöning för förtjänstfull 
kulturell insats och avsikten är att stimulera till fortsatt aktiv kulturgärning. 
 
Kulturstipendiet tilldelas personer, organisationer och sammanslutningar som är bosatta 
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i respektive verksamma inom Hedemora kommun eller har annan särskild anknytning 
till kommunen. 
 
Stipendiet är på 10 000 kr. Kultur- och fritidsnämnden äger rätt att dela summan på en 
eller flera mottagare och finner den inte någon lämplig pristagare kan prisbeloppet 
reserveras till nästkommande år. 
 
Förslag på stipendiat kan lämnas av förening, enskild person eller genom förslag i 
kultur- och fritidsnämnden. 
Förslagen skall vara skriftliga och väl motiverade och dessa skall vara kultur- och 
fritidsnämnden tillhanda senast 15 oktober varje år. 
 
Utdelning av kulturstipendiet skall ske vid högtidlighet i samband med 
kommunfullmäktiges ordinarie decembersammanträde. 


