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§ 130 2019.342 KUN

Kulturpris och kulturstipendium Alstroemeria
Ärendebeskrivning
Under 2019 har Alingsås firat 400-års jubileum. Kommunen har firat detta med olika
aktiviteter under året. Bland annat har styr- och projektgruppen för kommunens 400- års
firande delat ut ett kulturpris och ett kulturstipendium under jubileumshelgen i september. Det
finns kvar ekonomiska medel ur jubileumsfonden för utdelning av dessa pris och stipendium
under ytterligare två år för framtida pristagare (2020-2021). Priset och stipendiet, som går
under namnen ”Kulturpris Alstroemeria för unga vuxna” och ”Kulturstipendium Alstroemeria
för ungdomar”, består sammantaget av 15 000 kr per år. Där kulturpriset står för 10 000 kr
och stipendiet för 5 000 kr. Kultur- och utbildningsförvaltningen har fått en förfrågan från 400års jubileets styr- och projektgrupp om att handlägga och dela ut detta pris under de
kommande två åren. För att därefter permanenta dessa priser med kultur- och
utbildningsnämnden som avsändare.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 10 oktober angett följande:
Förvaltningen har tagit del av förslag till kriterierna för pris och stipendium enligt nedan:

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.









Pristagaren-/arna skall ha en anknytning till Alingsås kommun.
En eller flera pristagare kan utses.
Priset kan tilldelas enskild, grupp, organisation eller förening.
Kultur- och utbildningsnämnden meddelar när förslag på kulturpristagare kan
nomineras
Kultur- och utbildningsnämnden och representanter från ungdomsfullmäktige
ansvarar för handläggning av priset
Kultur- och utbildningsnämnden utser och beslutar tillsammans med
ungdomsfullmäktige kulturpristagare utifrån de förslag som nominerats till nämnden
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar tillsammans med ungdomsfullmäktige om
tidpunkt och former för utdelning av priset/priserna.
Kulturpriset utgår med totalt 10 000 kr per år

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.
 Pristagaren ska vara bosatt eller verksam i Alingsås kommun
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Endast en stipendiat kan utses varje år (enskild person)
Kultur- och utbildningsnämnden meddelar när och kulturstipendiet kan sökas
Kultur- och utbildningsnämnden och representanter från ungdomsfullmäktige
ansvarar för handläggning av stipendiet
Kultur- och utbildningsnämnden utser och beslutar tillsammans med
ungdomsfullmäktige mottagare av kulturstipendium utifrån de som ansökt om
stipendiet
Kulturstipendiet utgår med totalt 5000 kr per år
Kultur- och utbildningsnämnden kan begära en skriftlig redogörelse för hur pengarna
har använts
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar tillsammans med ungdomsfullmäktige om
tidpunkt och former för utdelning av stipendiet.

Förvaltningen tycker att det är viktigt att uppmärksamma ungdomars och unga vuxnas
kulturutövande i Alingsås. Det finns avsatta medel för att dela ut priset/stipendiet i ytterligare
två år och förvaltningen anser att man kan åta sig att handlägga och besluta om tilldelning av
dessa under denna period. Att dela ut priset efter denna period, det vill säga från 2022, får
nämnden ta ställning till vid ett senare tillfälle när det blir aktuellt och även se över kriterierna.
Arbetsutskottet för kultur, turism och evenemang har behandlat ärendet den 16 oktober § 52.
Arbetsutskottet för integration och arbetsmarknad har behandlat ärendet den 16 oktober §
65.

Beslut
Nämnden beslutar att tillsammans med ungdomsfullmäktige handlägga och utse mottagare
av kulturpriset och kulturstipendiet.
Förvaltningen får i uppdrag att ta fram riktlinjer för tillämpning av utdelning av priset och
stipendiet.
Expedieras till
Ungdomsfullmäktige, rektor för sektor 6, KS
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