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Kultur- och utbildningsnämnden
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Revidering av kriterier för Kulturpris och kulturstipendium
Alstroemeria
Ärendebeskrivning
Kommunens styr- och projektgrupp för Alingsås 400- års firande delade ut ett kulturpris och
ett kulturstipendium under jubileumshelgen i september 2019. Medel samt kriterier för
utdelning av kulturpris och ett kulturstipendium under ytterligare två år fanns upprättat i
gruppens budget.
Mot bakgrund av detta fick kultur- och utbildningsnämnden frågan om man kunde
administrera och handlägga utdelningen av dessa priser då jubileets styr- och projektgrupp
inte längre var aktiv under de kommande två åren.
Den 23 oktober § 130 beslutade därför kultur- och utbildningsnämnden att överta
handläggningen samt utse mottagare av kulturpriset och kulturstipendiet Alstroemeria under
en tvåårsperiod.
Förvaltningens yttrande
Förvaltningen har påbörjat arbetet med att bygga upp en organisation för handläggning av
dessa priser. Vilka tillsammans utgör en summa om 15.000 per år. Kriterierna för att erhålla
kulturpriserna är omfattande och bland annat så innehåller de skrivningar om att värdefulla
insatser och utveckling inom idrott kan premieras. Förvaltningen anser att kriterierna för att
erhålla priserna är för bred vilket också medför en allt för stor administrativ insats för att
kunna handlägga dess ansökningar. Förvaltningens resurser att handlägga dessa priser är
begränsad och mot bakgrund av detta föreslår förvaltningen att kriterierna rörande idrott
stryks i sin helhet från kriterierna enligt följande:
”Kulturpris för unga vuxna i åldrarna 16-30 år delas ut för värdefulla insatser inom bildkonst,
dans, design, film, foto, idrott, konsthantverk, litteratur, musik, teater eller jämförbara
områden av kulturella verksamheter.”
”Kulturstipendium för ungdomar i åldrarna 16-25 år delas ut som stöd och uppmuntran till
fortsatt utveckling och verksamhet inom bildkonst, dans, design, film, foto, idrott,
konsthantverk, litteratur, mode, musik, teater eller jämförbara områden av kulturell
verksamhet.”
Kriterierna biläggs tjänsteskrivelsen i sin helhet.
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär att mindre personalresurser tas i anspråk för att handlägga priserna.

Förslag till beslut
Ordet idrott stryks ur kriterierna för att kunna motta kulturpriset och kulturstipendiet.

Beslutet ska skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.
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