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Sammanfattning
Dessa regler gäller de av Nyköpings kommuns stipendier inom kultur-, idrottsoch föreningslivet där medlen anvisas av Kultur- och fritidsnämnden (KFN).
Reglerna är en nedbrytning av kommunens kulturpolitiska policy. Stipendierna
utdelas en gång per år och utgör belöning för, alternativt uppmuntran till,
insatser inom kultur-, idrotts- och föreningslivet i kommunen.

1 Inledning
Dessa regler gäller de av Nyköpings kommuns stipendier inom kultur-, idrottsoch föreningslivet där medlen anvisas av KFN 1. Reglerna ersätter
Bestämmelser för Nyköpings kommuns kultur- och uppmuntringsstipendier
(KK05/190), Bestämmelser för Nyköpings kommuns stipendium för
förtjänstfulla insatser i föreningslivet (KK05/191) och Bestämmelser för
Nyköpings kommuns pris till ”Årets idrottsprestation” (KK07/238) samt
Regelverk för Nyköpings kommuns idrottsstipendium (KK06/394).

2 Bakgrundsanalys och överväganden
Beställarkontoret har på uppdrag av KFN reviderat gällande styrdokument för
stipendier. Utgångspunkten har varit att föra samman flera relaterade
styrdokument samt att se över formuleringar.
Reglerna är en nedbrytning av kommunens kulturpolitiska policy.

3 Mål och inriktning
3.1 Övergripande mål
Hållbar utveckling förutsätter ett rikt kultur- och fritidsliv (Vision 2030).
Genom samverkan med det civila samhället stöder kommunen människors
frivilliga gemensamma aktivitet och deltagande i samhällslivet (Kulturpolitisk
policy)

3.2 Inriktning och kriterier
3.2.1

Inriktning för stipendierna

KFN:s stipendier utgör belöning för, alternativt uppmuntran till, insatser inom
kultur-, idrotts- och föreningslivet.

1

Gert Fredrikssonstipendiet baseras inte på medel som anvisas av KFN, och
omfattas därför inte av dessa regler.
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3.2.2

Kriterier för stipendierna

Stipendierna utdelas en gång per år inom ramen för de belopp som KFN
anvisar.
KFN utser för varje mandatperiod en stipendiejury avseende förenings- och
kulturstipendier samt årets idrottsprestation. Förutom specifika uppgifter för de
olika stipendiekategorierna (se nedan), har nämnden till juryn delegerat beslut
som rör offentliggörande av stipendiater och stipendieutdelning2.
Södermanlands Nyheter inbjuds att utse representant till stipendiejuryn.
Ett stipendium kan tilldelas samma mottagare mer än en gång. Eventuell skatt
på utdelat stipendium betalas av mottagaren.
3.2.3

Särskilda kriterier för stipendier för ”Årets idrottsprestation”

Två stipendier utdelas för årets bästa idrottsprestationer. Det ena stipendiet
tilldelas en enskild idrottare eller ledare, och det andra tilldelas ett lag i
kommunen, nedan kallade mottagarna.
För att kunna komma ifråga för stipendiet ska mottagarna verka, eller ha
verkat, inom en förening som formellt är berättigad till föreningsstöd enligt
kommunens regler.
För att få fram de vinnande mottagarna ska årligen ett allmänt nomineringsoch omröstningsförfarande bland invånarna i Nyköpings kommun genomföras
i samverkan med Södermanlands Nyheter. KFN:s stipendiejury har rätt att
nominera egna kandidater till omröstningen. Invånarna föreslår/röstar på de
mottagare som de anser ska få stipendierna. De nominerade som får flest
röster tilldelas stipendierna.
Om oklarhet uppkommer om vilka mottagare som ska tilldelas priset, ska
KFN:s stipendiejury avgöra frågan. Juryn får även för visst år besluta att
stipendium inte ska utdelas om tillräckligt kvalificerade mottagare inte bedöms
finnas. Priset kan också uppdelas på fler än två föreslagna mottagare.
3.2.4

Särskilda kriterier för ”Nyköpings kommuns idrottsstipendium”

Ändamål
Stipendier tilldelas föreningar för prestationer utförda av medlemmar i
föreningar som är verksamma i Nyköpings kommun. Resultaten ska ha gjorts i
samband med deltagande i olympiska spel, världsmästerskap, europeiska
mästerskap och svenska mästerskap.
Lägsta ålder för att erhålla stipendiet är 13 år.

2

Undantag för Nyköpings kommuns idrottsstipendium, som inte hanteras av juryn.
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Bidrag
Nivå 1

OS

Guldmedalj 12 000 kr
Silvermedalj 6 000 kr
Bronsmedalj 3 000 kr

Nivå 2

VM

Guldmedalj 10 000 kr
Silvermedalj 5 000 kr
Bronsmedalj 3 000 kr

Nivå 3

EM

Guldmedalj 7000 kr
Silvermedalj 4 000 kr
Bronsmedalj 2 500 kr

Nivå 4

SM

Guldmedalj 3 000 kr

Stipendiet utdelas till medaljörernas förening som tillsammans med
medaljörerna bestämmer hur pengarna skall användas.
Varje stipendiat tilldelas max ett stipendium per nivå och år. En stipendiat kan
vara en person eller ett lag.
Ansökan
Ansökan om stipendium skall göras till Nyköpings Arenor av respektive
förening senast under januari månad för föregående års prestation
3.2.5

Särskilda kriterier för förenings- och kulturstipendier

Gemensamma kriterier
KFN har till stipendiejuryn delegerat beslut om stipendier för insatser inom
förenings- och kulturlivet.
Förslag på mottagare av stipendierna ska lämnas till Nyköpings kommun.
Förslagsställare kan även vara person som ansöker om stipendium för egen
räkning. KFN:s stipendiejury har rätt att nominera egna kandidater till
omröstningen
Särskilda kriterier för stipendier för insatser i föreningslivet
KFN:s stipendier för insatser i föreningslivet är avsett att utgöra en belöning
för förtjänstfulla ideella insatser till en (1) man och en (1) kvinna.
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Mottagarna av stipendierna ska vara födda eller bosatta i Nyköpings kommun.
Personerna ska verka, eller ha verkat, inom förening som är bidragsberättigad
i enlighet med KFN:s riktlinjer för föreningsbidrag.
Särskilda kriterier för kulturstipendier
Kulturstipendier kan tilldelas enskilda personer, grupper eller juridiska
personer. Mottagare av kulturstipendium ska vara född eller bosatt i
Nyköpings kommun, eller på annat sätt ha anknytning till kommunen. Om det
rör juridisk person så ska den ha sitt säte i kommunen. KFN:s stipendiejury
har rätt att nominera egna kandidater till omröstningen
KFN delar årligen ut två typer av kulturstipendier:
a. Ett (1) Kulturstipendium, som är avsett att utgöra en belöning för gjorda
insatser inom kulturella områden3, samt
b. Två (2) Uppmuntringsstipendier, som är avsedda att utgöra stöd till
utveckling och vidareutbildning inom kulturella områden.

4 Reglernas genomförande
4.1 Viktigaste samarbetspartners och samarbetsformer för
genomförandet
KFN samarbetar med Södermanlands Nyheter i stipendiehanteringen. Den
viktigaste samarbetsformen är överläggningar i stipendiejuryn, där även
Södermanlands Nyheter är representerad.

4.2 Resurser för genomförandet
Finansieringen av stipendierna sker inom budgetram.

4.3 Arbetsmetoder och arbetsformer
Administrationen kring stipendierna sköts av sakkunnig Kultur- och
fritidsnämnden, med undantag för Nyköpings kommuns idrottsstipendium,
som hanteras av Nyköpings Arenor.

3

Med kulturella områden menas t ex litteratur, konst, konsthantverk, musik, sång,
teater, film, fotokonst, dans, bildningsverksamhet, hembygdsforskning och
kulturminnesvård.
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5 Revidering av riktlinjerna
Detta dokument aktualitetsprövas av Kultur- och fritidsnämnden i samband
med ny mandatperiod samt i övrigt vid behov.

