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Våra styrdokument 

[Normerande] 
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Strategi – Avgörande vägval och strategiområden från fullmäktigeberedningar 
Program – Avgörande vägval och programområden från andra än fullmäktigeberedningar 
Plan – Uppdrag, tidsram och ansvar 
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1 Bakgrund 
De regler som finns i kommunen för utdelning av kulturpris, kulturstipendier och 
ungdomsledarstipendier behöver ses över och samlas i en riktlinje. Förändringen är till för 
att ytterligare öka priset/stipendiernas värde genom att höja summan som utbetalas, vid 
vilken tidpunkt som det delas ut samt förenkla administrationen vad gäller pris och 
stipendier.  

2 Syfte 
Syftet med att årligen dela ut pris och stipendier är att uppmuntra det engagemang och 
arbete som föreningsledare och kulturpersoner/föreningar gör. Genom att utse 
kulturpristagare, kulturstipendiat och ungdomsledare stipendiater visar kommunen på 
värdet av deras engagemang och gärningar.  

3 Nuläge 
Sedan 1981 har Ulricehamns kommun årligen i samband med kommunfullmäktiges 
decembersammanträde delat ut ett kulturpris på 5 000 kronor. Kulturpriset har utdelats till 
person, förening eller institution som utfört värdefull gärning inom kulturområdet. 
Föreslagen kulturpristagare ska vara född eller verksam i Ulricehamns kommun.  

Från och med år 1986 har Ulricehamns kommun även delat ut två ungdomsledare stipendier. 
Stipendiet har delats ut till en manlig och en kvinnlig ungdomsledare, även där är summan 
på 5 000 kronor vardera. Det är avsett att stödja och uppmuntra förtjänstfulla 
ungdomsledare inom fritidsverksamheten i kommunen. Föreningen som ungdomsledarna 
tillhör ska förutom särskilda villkor, även uppfylla kommunens allmänna bestämmelser för 
föreningar och generella bestämmelser för fritidsföreningar.  

År 1988 valde Ulricehamn kommun även att dela ut kulturstipendium. Kulturstipendium har 
utdelats till person som avsett att utbilda, vidareutbilda sig eller forska inom de konstnärliga 
områdena. Den årliga utdelningen av kulturstipendium har gjorts för att uppmärksamma och 
uppmuntra värdefulla gärningar inom estetiska områden såsom dans, film, foto, konst, 
konsthantverk, musik, sång, teater eller andra liknande verksamhetsfält. Kulturstipendiet, 
som är på 5 000 kronor, delas ut till en stipendiat som uppfyller de särskilda villkoren, och 
ska även vara född eller verksam i Ulricehamns kommun. 

År 2011 beslutade kommunstyrelsen att uppdra åt verksamheten Kultur och Fritid att 
samordna firande av nationaldagen.  Verksamheten Kultur och Fritid sammanställde 
nationaldagsfirandets program efter Ulricehamns kulturstrategi, Mötas – Utöva – Växa, 
med barnen i centrum. Det görs samarbeten med turistbyrån, Hotell Bogesund och 
musikskolan. Ulricehamn firar Sveriges nationaldag i Stureparken med musikunderhållning 
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bestående av Ulricehamns blåsorkester och allsång. Flertal olika aktiviteter för barn och 
tipspromenad. 

Pristagarna utses av kommunstyrelsen och beslut tas på möte under hösten av 
kommunstyrelsen. Det krävs mycket administration kring beslutet, och det är också en 
process som kräver att tjänsteskrivelsen inte publiceras för än efter beslutet är taget.  

Årets hus som också är ett pris som delas ut i kommunen har ett enklare reglemente kring 
hur pristagare utses. Det utses av en kommitté som leds av Stadsarkitekt. 

4 Omvärld 
I kommuner runt omkring i Sjuhärad uppmuntras kulturpersoner/föreningar och 
föreningsledare på olika sätt. Nedan finns sammanställning av vilka priser/stipendier samt 
summa som delas ut.  

 

 Kulturstipendium Kulturpris Barn- och 
ungdomsledare 

Borås Beslutas årligen X X 
Bollebygd 10 000 kronor X X 
Mark Beslutas årligen X 5 000 kronor 
Svenljunga Beslutas årligen X 2 000 kronor 
Tranemo 10 000 kronor X 5 000 kronor 
Ulricehamn 5 000 kronor 5 000 kronor 5 000 kronor 

 

Samtliga kommunerna erbjuder kulturstipendium. Stipendiets storlek och utdelning skiljer 
sig något från kommun till kommun. Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamns kommun 
erbjuder barn- och ungdomsledarstipendium, vilket är omkring 5 000 kronor per person. 
Kommunerna nominerar oftast två barn- och ungdomsledare. Svenljunga kommun delar ut 
stipendier och priser i samband med nationaldagsfirande. Störst stipendium har Tranemo 
samt Bollebygds kommun som har ett kulturstipendium på 10 000 kronor.  

5 Ekonomi 
I det förslag för revidering av riktlinje höjs summan från 5 000 kr till 10 000 kr. 
Verksamheten kultur och fritid ser att detta kan ske inom verksamhets ordinarie budget.  

6 Slutsats 
En höjning av summa för pris och stipendier ökar värdet ytterligare. Kommunen visar än mer 
värdet av de gärningar och engagemang som föreningsledare och kulturpersoner bidrar med.  
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Genom att förändra ceremonin kring utdelningen och förlägga till nationaldagsfirandet i 
Stureparken får det ytterligare uppmärksamhet. Det är mycket högtidligt som det är idag när 
det delas ut vid årets sista fullmäktige, men högtidligheten kommer att bestå då det delas ut 6 
juni. Priset kommer att delas ut av kommunfullmäktiges ordförande eller vice ordförande. På 
så sätt bibehålls statusen av att det är av vikt för kommunen.  

I och med att det är en kommitté som utser pristagarna förenklas administrationen. 

7  Ny riktlinje 
 

• Höja summan till 10 000 kronor för respektive stipendium och pris. 

• Diplom och blommor delas ut samtidigt som priset delas ut. 

• Utdelning av pris och stipendier sker i samband med nationaldagsfirande. 

• En kommitté utser pristagarna. Kommittén består av kommunstyrelsens ordförande 
och vice ordförande samt tjänstepersoner från kultur och Fritid. Sammankallande är 
Kultur- och fritidschef. Tjänstepersoner eller politiker ska även kunna ge förslag på 
nomineringar. Tidigare års nomineringar kan även nomineras igen.  

• Utdelning av pris görs av kommunfullmäktiges ordförande eller vice ordförande. 

• De kriterier som gäller för nomineringar ändras inte.  

• De kriterier som gäller för pris och stipendier är följande: 

Kulturpriset 
Kulturpriset, som är på 10 000 kronor, utdelas till en eller flera personer, föreningar eller 
institutioner som utfört värdefull gärning inom kulturområdet. Föreslagen kulturpristagare 
ska vara mantalsskriven i Ulricehamns kommun eller ha anknytning till kommunen. 
Förening/organisation ska vara verksam inom Ulricehamns kommun. 

Kulturstipendiet 
Kulturstipendiet, som är på 10 000 kronor, utdelas till en eller flera personer som avser 
utbilda, fortbilda, vidareutbilda sig eller forska inom de konstnärliga områdena. Föreslagen 
stipendiat ska vara född eller verksam i Ulricehamns kommun. 

Ungdomsledarstipendium 
Ungdomsledarstipendiet är avsett att stödja och uppmuntra förtjänstfulla ungdomsledare 
inom fritidsverksamheten i kommunen. Det utdelas årligen till en eller flera kvinnliga 
respektive en eller flera manliga ledare. Stipendiesumman är 10 000 kr per person. 
Föreningen som ungdomsledarna tillhör ska förutom särskilda villkor även uppfylla 
kommunens allmänna bestämmelser för alla föreningar och generella bestämmelser för 
fritidsföreningar. 
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