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Översyn av nämndens stipendier och priser 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
att ändra kriterierna för nämndens stipendier och priser genom att ändra skrivningen till 
Respektive pris kan bara erhållas en gång om inte nämnden finner ett särskilt skäl till att 
göra ett undantag samt,  
att höja prissumman till 10 000 kronor per stipendium/pris. 
 
Sammanfattning 
I december 2019 fastställde kultur- och fritidsnämnden nuvarande kriterier för kultur- och 
fritidsnämndens stipendier och priser. Under arbetet med 2021 års pristagare lyftes frågan 
om kriteriet att respektive pris bara kan erhållas en gång var ett ändamålsenligt kriterium. Då 
handlade diskussionen om att exempelvis en förening som utvecklas och förändras under 
åren bara kan få priset en gång. Vid samma tillfälle lyftes prisbeloppet som i vissa fall varit 
oförändrade i över 20 år. Förvaltningen fick i uppdrag att se över dessa punkter.  
 
Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen föreslår att skrivningen Respektive pris kan bara erhållas en gång ändras till 
Respektive pris kan bara erhållas en gång om inte nämnden finner ett särskilt skäl till att 
göra ett undantag. Det kan finnas fall då det är befogat att till exempel tilldela en förening 
priset Årets föreningen för en unik satsning eller ett förändringsarbete som nämnden finner 
lovvärt. 
 
Förvaltningen föreslår också att prissumman som är 5 000 kronor per stipendium/pris höjs 
till 10 000 kronor per stipendium/pris. En högre prissumma höjer värdet av att få priset 
samtidigt som det i större utsträckning matchar andra utmärkelser.  
 
Ekonomi 
En höjning av prissummorna från 5 000 kronor till 10 000 kronor per stipendium/pris ger 
en kostnadsökning på 25 000 kronor per år. Även om kultur- och fritidsnämndens budget 
kommer att vara ansträngd under 2022 bedömer förvaltningen att kostnadsökningen är 
hanterbar.  
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag Kufnau § 125 
Antagna kriterier för kultur- och fritidsnämndens stipendier och priser 
 
För kultur- och fritidsförvaltningen 
Eva Hanzén  Carl-Johan Larsson 
förvaltningschef  avdelningschef 
 
Beslut skickas till: 
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Kriterier för kultur- och fritidsnämndens priser/stipendier 
 

Generella ramar: 

- Allmänheten kan lämna förslag på kandidater. Det är kultur- och fritidsnämnden som utser 
stipendiaterna. Nämnden samt förvaltningen har även möjlighet att själva föreslå stipendiater. 
- Samtliga nomineringar ska behandlas av nämndens arbetsutskott. 

- Respektive pris ska vara på 5 000 kronor. 

- Pristagarna ska bo i, vara verksam i eller ha stark anknytning till kommunen. 

- Priserna kan delas mellan flera pristagare. 

- Respektive pris kan bara erhållas en gång. 

- Kultur- och fritidsnämnden kan, om det finns särskilda skäl, avstå från utdelning av respektive 

pris. 

 
Årets förening 
Varje år delar kultur- och fritidsnämnden ut ett pris till en förening som uppfyller något av följande 
kriterier: 
- genomför en värdefull insats för föreningslivet i Tranås kommun, eller 
- arbetar för meningsfullhet, tillhörighet och delaktighet, eller 
- direkt eller indirekt verkar för något eller några av de globala målen i agenda 2030 som till 
exempel jämställdhet, minskad ojämlikhet, god utbildning för alla, hälsa och välbefinnande samt 
fredliga och inkluderande samhällen. 
 
Årets ledare 
Kultur- och fritidsnämnden instiftade 2014 ett ledarstipendium som ersatte Tore Kågéns 
minnesfond som upphört. Ledarpriset syftade till att uppmuntra ledare inom ungdomsidrotten. 
Från och med 2020 vill kultur- och fritidsnämnden bredda priset till att uppmuntra ledare inom 
hela civilsamhället. 
Speciell vikt läggs på att uppmuntra ledare som satsar tid och energi för att deltagarna ska uppleva 
gemenskap och utvecklas inom sin aktivitet samt arbetar aktivt med frågor som neutralt bemötande, 
inkludering och likabehandling. 
 
Årets initiativ 
Ett nytt pris som vänder sig till de eller den inom civilsamhället som på ett kreativt sätt skapat en ny 
aktivitet, händelse eller sammanslutning eller genom sitt initiativ direkt eller indirekt verkar för de 
globala målen i agenda 2030 som till exempel jämställdhet, minskad ojämlikhet, god utbildning för 
alla, hälsa och välbefinnande samt fredliga och inkluderande samhällen. Initiativ ska vara 
nytänkande och bredda befintligt utbud. 
 
Årets kulturpris 
Kultur- och fritidsnämnden delar årligen ut ett kulturpris. Syftet med priset är att uppmärksamma 
betydelsefulla insatser i Tranås kommuns kulturliv.  
Pristagaren ska på ett tydligt sätt ha uppvisat goda färdigheter inom sitt kulturområde eller ha 
bidragit till att kommunens kulturliv breddats och utvecklats. 
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Årets ungdomsstipendium 
Kultur- och fritidsnämnden delar årligen ut ett ungdomsstipendium. Syftet med stipendiet är att 
uppmuntra yngre kulturutövare att fortsätta utvecklas inom sitt område som till exempel att studera 
på folkhögskola eller högskola. 
Kriterier är: 
• Stipendiaten ska vara mellan 15-25 år. 
• Stipendiaten ska på ett tydligt sätt ha uppvisat goda färdigheter inom sitt kulturområde och ha 
ambitionen att fortsätta och utveckla sitt specifika uttryck. 
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