FÖRFATTNING 7.7
Antagna av kommunfullmäktige § 75/94
Tillämpningsbestämmelser kfn § 2/10,
kfn § 17/13

Regler för utdelning av kulturpris och kulturstipendier som
utdelas av kultur- och fritidsnämnden
§1
Staffanstorps kulturstipendier utdelas ur anslag från Staffantorps kommunfullmäktige.
§2
Stipendierna är avsedda att möjliggöra utbildning och fortbildning inom skilda
konstnärliga områden för därtill förtjänta personer, företrädesvis ungdomar
mantalsskrivna i Staffanstorps kommun.
Kulturpris kan utdelas till person, förening eller organisation som gjort särskilda
insatser inom kulturområdet. Förslag till pristagare kan inlämnas av invånare i
Staffanstorps kommun.
§3
Kultur- och fritidsnämnden må, i den utsträckning den finner påkallat, låta
personer med särskild sakkunskap inom konstnärliga specialområden yttra sig.

Tillämpningsbestämmer enligt kfn § 17/13 för priser och stipendier som
utdelas av kultur- och fritidsnämnden.
Kulturpris
Kulturpriset uppgår till 10.000 kr.
Priset kan delas mellan två pristagare.
Vid två pristagare delas prissumman lika.
Pristagare utses av kultur- och fritidsnämnden.
Förslag till kulturpristagare skall var skriftligt och inkommet till kultur- och
fritidsnämnden senast den 31 mars.

2(2)

Kulturstipendium
Stipendiat bör vara mantalsskriven i Staffanstorps kommun. Undantag från detta
kan medges om man av utvecklingsskäl har behov av att vara mantalsskriven på
annan ort.
Stipendiesumman uppgår till 8.000 kr och kan delas mellan två stipendiater.
Vid två stipendiater delas summan lika.
Stipendium utdelas till personer som under utdelningsåret fyller högst 26 år.
Förslag till kulturstipendietagare skall vara skriftligt och inkommet till kulturoch fritidsnämnden senast den 31 mars.

•

Nivåer av prissumma ska revideras minst 1 gång per mandatperiod med
hänsyn till den allmänna prisutvecklingen.

•

Stipendiat/er utses av kultur- och fritidsnämnden och utdelas årligen.
Kultur- och fritidsnämnden förebehåller sig rätten att inte dela ut
pris/stipendier om lämpliga kandidater saknas.

•

Samtliga ansökningar ska vara kultur- och fritidsnämnden tillhanda
skriftligen senast 31 mars. Ansökningar inkomna efter den 31 mars
behandlas ej.

•

Alla angivna åldrar gäller stipendiatens/pristagarens ålder under utdelningsåret.

