
Reglemente Kultur- och fritidsnämndens 

STIPENDIER OCH 
PRISER 



Våra stipendier och priser 
Varje år delar kultur- och fritidsnämnden ut stipendier och 
priser till personer och föreningar som utmärkt sig på 
något positivt sätt inom konst, kultur, friluftsliv eller idrott. 
Områden 
Det finns två stipendier och tre pris: 
Kulturstipendium 
Idrotts- och fritidsstipendium 
Årets Kulturpris 
Årets Ledarpris 
Årets Föreningspris 
Kultur- och fritidsavdelningen annonserar när det är dags att söka 
stipendium eller att nominera pristagare och hur man går till väga. Juryn 
består av kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott. Både stipendier och 
priser delas ut under festliga former. 



"Konst är en personlig kunskapsväg" 
Ola Billgren 

Kulturstipendium 
Kulturstipendium kan du söka om du har anknytning till Nynäshamn 
och är i början av din karriär. Framför allt går stipendierna till de som har 
bestämt sig för att satsa på professionellt arbete inom kultur och konst. 
Totalt delar kultur- och fritidsnämnden ut 30 000 kronor varje år, 
fördelat på tre stipendier. 
För kulturstipendiet prioriterar vi: 
- Unga sökande, eftersom ett kulturstipendium kan vara en mycket 
viktig uppmuntran till en ung kulturutövare i början av sin karriär. 
- Projekt som inte bedöms ha så stor möjlighet till annan finansiering 
framför projekt som rimligen borde kunna hitta finansiering på annat 
sätt. 
- Projekt som bedöms ha ett allmänintresse framför ansökningar som 
rör mer privata projekt. 
- Sökande som vill satsa på högre konstnärliga studier, med målet att 
leva på sitt konstnärskap. 



"Men vem vänder vindarna? Vem får 
mig att gå dit jag aldrig gått?" 
Eva Dahlgren, Vem tänder stjärnorna 

Idrotts- och fritidsstipendium 
Som stöd till ungdomsidrotten i Nynäshamn delar Nynäshamn 
kommun varje år ut stipendier till personer som gjort särskilt betydande 
idrottsinsatser eller andra betydande insatser i föreningslivet. 
Totalt delar kultur- och fritidsnämnden ut 30 000 kronor varje år, oftast 
fördelat på tre stipendier. Stipendiaterna ska vara under 25 år. 



 

Årets Kulturpris 
Kulturpriset är ett brett pris till personer som verkar inom kulturområdet. 
Med kultur avses här dels konst i form av musik, dans, teater, skulptur, 
målning med mera men även kulturmiljö- och kulturminnesvårdande 
insatser. 
Priset delas ut till en person eller organisation i Nynäshamns kommun 
som har en ambition att bidra till att konst eller kultur synliggörs och 
kommer många till del. 

"Konstens egentliga mål är att bli ett 
med livet" 
Gunnar Ekelöf 



Årets Ledarpris 
Ledarpriset tilldelas en person som är drivande i sin förening och 
genom sitt sätt att arbeta är en god förebild och ambassadör för andra 
föreningsaktiva. Hen är kreativ, nytänkande och lyfter andra människor. 
Ledarens arbete betyder mycket både för föreningen och för 
kommunen. 

"Den som är väldigt stark måste också 
vara väldigt snäll" 
ur Känner du Pippi Långstrump av Astrid Lindgren 



Årets Föreningspris 
Föreningspriset delas ut som ett stöd och uppmuntran till en förening, 
som på ett tydligt sätt arbetat för en stark gemenskap under 
demokratiska former, en stor tillgänglighet, ett brett engagemang och 
en god breddverksamhet främst för barn- och ungdom. Juryn kan 
också tilldela priset till en förening som under året gjort en speciellt 
uppmärksammad insats. 

"Den viktigaste motivationsfaktorn är att 
det måste vara kul, annars blir det svårt" 
Börje Salming 
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