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1. Mottagare av stipendium 

Strömsund kommun delar ut både ett kulturstipendium och ett ledar-
stipendium. 
 
Strömsunds kommuns kulturstipendium är avsett att stödja och upp-
muntra förtjänstfull verksamhet inom skilda kulturella områden såsom 
litteratur – musik – konst – teater – koreografi – foto och film - konst-
hantverk – hembygdsverksamhet – journalistik och andra därmed jäm-
förbara områden. 
 
Kulturstipendium utdelas till flickor och pojkar, kvinnor och män, som 
är bosatta inom Strömsunds kommun eller som själva eller genom sin 
kulturella verksamhet har nära anknytning till kommunen. Stipendium 
kan delas ut till såväl begynnande och lovande förmågor, som till de 
som redan gjort uppmärksammade insatser. 
 
Strömsunds kommuns ledarstipendium utdelas till ledare som är bosatt 
inom Strömsunds kommun och under flera år gjort framstående frivil-
ligt arbete inom ideell förening eller organisation inom kommunen.  
 
För båda stipendierna gäller att vi gärna ser en jämn fördelning mellan 
könen.  
 
2. Beslutande nämnd 

Strömsunds kommuns kultur- och ledarstipendium delas ut av barn-, 
kultur- och utbildningsnämnden. Nämndens beslut kan inte överkla-
gas.  
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Barn-, kultur- och utbildningsnämnden ska motivera sina beslut kort-
fattat. 
 
3. Storlek på stipendium 

Totala stipendiesumman för respektive stipendium uppgår för varje år 
till det belopp som nämnden har budgeterat för ändamålet. 
 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden äger rätt att fördela totala sti-
pendiesumman på en eller flera personer.  
 
4. Nominering och val av stipendiater 

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden ska på lämpligt sätt informera 
om att stipendium kan sökas hos nämnden och att förslag på stipendiat 
kan lämnas till nämnden. Ansökningar och förslag ska vara inlämnade 
senast den 31 mars för behandling av nämnden. 
 
Förslag på stipendiater till ledarstipendium kan endas göras av ideell 
förening eller organisation. Uppgifter om den föreslagna ledaren och 
som har betydelse för nämndens bedömning ska bifogas. 
 
Nämnden har rätt att dela ut stipendium till någon som inte har lämnat 
in en ansökan eller är föreslagen som stipendiat. 
 
5. Utdelning av stipendier 

Stipendierna delas ut vid den tidpunkt och under de former barn-, kul-
tur- och utbildningsnämnden bestämmer. 
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