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Revidering av styrdokument 2020(KOF/2019:192)

Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att revidera reglementet för 
Botkyrka kommuns kulturstipendium. Uppdateringen avser datumet 
för sista ansökning.

2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att revidera reglementet för 
Botkyrka kommuns idrottsstipendium. Uppdateringen avser 
datumet för sista ansökning samt ändring av föreningsutskottet till 
föreningsrådet.

3. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att revidera reglementet för 
Barn och ungdomskulturpris. Uppdateringen avser datumet för sista 
ansökning. 

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att revidera Reglementet för 
Botkyrka kommuns kulturstipendium och Reglementet för Botkyrka 
kommuns barn- och ungdomskulturpris med uppdateringen att ansökan 
ska inkomma i god tid innan sista ansökningsdatum. 

Reglemente för Botkyrka kommuns idrottsstipendium uppdateras med 
ändringen att ansökan ska inkomma i god tid innan sista 
ansökningsdatum. Reglementet är också uppdaterat med ändringen att 
föreningsutskottet nu heter föreningsrådet. 

I det tidigare reglementet står det att sista dag för ansökan är den 1 
februari. Kommunfullmäktige har därefter tagit beslut att ändra 
ansökningsdatum till den 1 mars för Botkyrkas kulturstipendium 
(KS/2010:213), vilket sedan dess har skett och varit kultur- och 
fritidsförvaltningen rutin. Men ändringen har inte införts i reglementets 
text. Med detta beslut revideras reglementet och ändringen införs i 
reglementets text.
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Kultur- och fritidsnämnden

Revidering av styrdokument kultur- och 
fritidsförvaltningen 2020
Diarienummer: KOF/2019:192

Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att revidera reglementet för 
Botkyrka kommuns kulturstipendium. Uppdateringen avser datumet 
för sista ansökning.

2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att revidera reglementet för 
Botkyrka kommuns idrottsstipendium. Uppdateringen avser 
datumet för sista ansökning samt ändring av föreningsutskottet till 
föreningsrådet.

3. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att revidera reglementet för 
Barn och ungdomskulturpris. Uppdateringen avser datumet för sista 
ansökning. 

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att revidera Reglementet för 
Botkyrka kommuns kulturstipendium och Reglementet för Botkyrka 
kommuns barn- och ungdomskulturpris med uppdateringen att ansökan 
ska inkomma i god tid innan sista ansökningsdatum. 

Reglemente för Botkyrka kommuns idrottsstipendium uppdateras med 
ändringen att ansökan ska inkomma i god tid innan sista 
ansökningsdatum. Reglementet är också uppdaterat med ändringen att 
föreningsutskottet nu heter föreningsrådet. 

I det tidigare reglementet står det att sista dag för ansökan är den 1 
februari. Kommunfullmäktige har därefter tagit beslut att ändra 
ansökningsdatum till den 1 mars för Botkyrkas kulturstipendium 
(KS/2010:213), vilket sedan dess har skett och varit kultur- och 
fritidsförvaltningen rutin. Men ändringen har inte införts i reglementets 
text. Med detta beslut revideras reglementet och ändringen införs i 
reglementets text.
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Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Beslutet medför inga ytterligare ekonomiska konsekvenser för Botkyrka kommun. 

Anja Dahlstedt Peter Vesterholm
Kultur- och fritidsdirektör Administrativ chef

Bilagor
Bilaga 1; Reglemente för Botkyrka kommuns kulturstipendium
Bilaga 2; Reglemente för Botkyrka kommuns idrottsstipendium
Bilaga 3; Reglemente för Botkyrka kommuns barn- och ungdomskulturpris

_________
Expedieras till

Kommunstyrelsen
Lena Bogne
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REGLEMENTE FÖR BOTKYRKA KOMMUNS KULTURSTIPENDIUM

§ 1

Botkyrka kommuns kulturstipendium ska stödja och uppmuntra kulturell 
verksamhet och kulturella insatser. Stipendium tilldelas personer eller grupper 
för verksamhet eller insatser som har haft eller bedöms få betydelse för 
kommunens 
invånare.

§ 2

Arbets- och projektstipendium kan utdelas till person eller grupp för pågående 
eller planerat kulturellt arbete.

Meritstipendium utdelas till person eller grupp som har gjort uppmärksammade 
insatser inom kulturens område.

§ 3

Den sammanlagda stipendiesumman uppgår varje år till det belopp som 
fullmäktige anvisar för ändamålet. Stipendiebeloppet kan delas. Stipendium kan 
tilldelas samma mottagare vid mera än ett tillfälle.

Om någon del av det anslagna beloppet för stipendier inte tas i anspråk får 
denna del reserveras i högst ett år.

§ 4

Kultur- och fritidsnämnden beslutar om utdelning av stipendiet. Till 
sammanträde då stipendiat utses kan sakkunniga kallas som rådgivare.

§ 5

Ansökan om stipendium, eller förslag till stipendiat, ska vara kultur- och 
fritidsnämnden tillhanda i god tid innan sista ansökningsdatum varje år. 
Nämnden ska utlysa stipendiet på lämpligt sätt i god tid före utgången av tiden 
för förslag och ansökningar om stipendium. Förslag till stipendiat kan även 
väckas inom kultur- och fritidsnämnden.
_____

2020-01-28
Ersätter
2010-01-01
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RIKTLINJER FÖR BOTKYRKA KOMMUNS IDROTTSSTIPENDIUM

§ 1

Botkyrka kommuns idrottsstipendium ska stödja och uppmuntra idrottslig 
verksamhet och idrottsliga insatser inom föreningslivet. Stipendium 
tilldelas personer eller föreningar för verksamhet eller insatser som har 
haft eller bedöms få betydelse för Botkyrka kommun.

§ 2

Stipendium utdelas till personer eller föreningar som gör eller har gjort 
uppmärksammade insatser inom idrottens område.

Stipendiet kan också utdelas till personer eller föreningar för pågående 
eller planerat arbete inom idrotten.

§ 3

Den sammanlagda stipendiesumman uppgår varje år till det belopp som 
kultur- och fritidsnämnden anvisar för ändamålet. Stipendiebeloppet kan 
delas. Stipendium kan tilldelas samma mottagare vid fler än ett tillfälle.

Om någon del av stipendieanslaget inte tas i anspråk får denna del 
reserveras i högst ett år.

§ 4

Kultur- och fritidsnämnden beslutar om stipendiater. Kultur- och 
fritidsförvaltningen och föreningsrådet bereder förslag på stipendiater.

§ 5

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att i god tid före sista 
ansökningsdagen för förslag och ansökningar om stipendium utlysa 
stipendiet på lämpligt sätt.

Kultur- och fritidsnämnden kan också ge förslag om stipendiat.
_____

2020-01-28
Ersätter tidigare dokument
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REGLEMENTE FÖR BOTKYRKA KOMMUNS BARN- OCH 
UNGDOMSKULTURPRIS 

§ 1 Barn- och ungdomskulturpriset ska uppmärksamma barn- och 
ungdomskulturella verksamheter och insatser utöver det vanliga. Priset kan ges 
till en grupp eller en enskild person som bor eller verkar i Botkyrka. Gruppen 
eller personen ska ha gjort värdefulla, inspirerande eller särskilt 
uppmärksammade insatser inom kulturområdet som har haft, har eller bedöms 
få stor betydelse för barn och unga.  

§ 2 Förslag kan lämnas av barn, unga eller vuxna. Förslag kan lämnas av den 
sökande personen, gruppen själv eller av någon annan. 

§ 3 Den sammanlagda prissumman uppgår varje år till det belopp som 
fullmäktige anvisar för ändamålet. Priset kan delas. Priset kan ges till samma 
mottagare vid ett eller flera tillfällen. 
Om någon del av det anslagna beloppet för priset inte används får denna del 
reserveras i högst ett år.  

§ 4 Kultur- och fritidsnämnden beslutar om utdelning av priset. Till 
sammanträdet då pristagare utses kan sakkunniga kallas som rådgivare.  

§ 5 Ansökan om barn- och ungdomskulturpriset, eller förslag på pristagare, ska 
lämnas till kultur- och fritidsnämnden i god tid innan sista ansökningsdatum. 
Nämnden ska utlysa, informera om, priset på lämpligt sätt i god tid före sista 
ansökningsdag. Förslag till pristagare kan även väckas inom kultur- och 
fritidsnämnden.

2020-01-28
Ersätter tidigare


