
 
Regler för Kungälvs 
kommuns priser och 
stipendier 

Regler 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diarie-/dokumentnummer: KS2022/1644 
Beslut:  Kommunstyrelsen, 2022-10-19 §268 
Beredande politiskt organ: Utskottet för Bildning och lärande  
Ersätter tidigare beslut Kommunstyrelsen, 2007-03-04; KS2019/2024;                                                                                                                                                               
Giltighetstid:  2023-12-31 
Dokumentansvarig: Fritidskonsulent 
Senast uppdaterad av: Andreas Persson   



 

Innehållsförteckning 
 

1. Inledning ....................................................................................................................................... 3 

2. Relation till andra styrdokument ............................................................................................ 3 

3. Syfte ............................................................................................................................................... 4 

4. Mål och viljeinriktning ............................................................................................................... 4 

5. Villkor ............................................................................................................................................. 4 

5.a. Idrottsstipendiet ...................................................................................................................... 4 

5.b. Idrottspriset .............................................................................................................................. 4 

5.c. Kulturstipendiet ....................................................................................................................... 5 

5.d. Kulturpris .................................................................................................................................. 5 

5.e. Hållbarhetsstipendiet ............................................................................................................. 5 

6. Nominering ................................................................................................................................... 5 

6.a. Idrottspriset och idrottsstipendiet ..................................................................................... 6 

6.b. Kulturpriset och kulturstipendiet ....................................................................................... 6 

6.c. Hållbarhetsstipendiet ............................................................................................................. 6 

7. Pris ................................................................................................................................................. 6 

8. Beslutsfattande ........................................................................................................................... 7 

9. Levandegöra ................................................................................................................................ 7 

10. Uppföljning ............................................................................................................................... 7 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1. Inledning 
Kungälvs kommun delar årligen ut priser och stipendier för att uppmärksamma 
prestationer inom olika områden. Syftet är att inom idrotten, kulturen och hållbarhet 
belysa personer eller föreningarnas insatser.   

2. Relation till andra styrdokument 
Kulturstipendiet och kulturpriset har en koppling till Kulturprogrammet. Priset och 
stipendiet ligger i linje med de övergripande värden som beaktas i Kulturprogrammet.  

Idrottspriset och Idrottsstipendiet bedöms ha kopplingar till flera styrdokument: 
Program social hållbarhet – ökat innanförskap, underliggande social översiktsplan 
och Idrottspolitiska programmet. 
 
Program social hållbarhet – ökat innanförskap (KS2019/0202) är ett långsiktigt och 
visionärt dokument, med fokus på vad Kungälvs kommun ska uppnå kring ökad 
social hållbarhet och innanförskap. Under områdena tidiga insatser och hälsa lyfts 
barn och ungdomars goda levnadsvanor och ökad fysisk aktivitet fram som särskilt 
prioriterat.  

 
I underliggande social översiktsplan (KS2019/1500) sker olika konkretiseringar hur 
Kungälvs kommun ska skapa ökade förutsättningar kring fysisk aktivitet bland barn 
och ungdomar.  

 
Idrottspolitiska programmets (KS2018/1043) syfte är att utveckla idrotten genom 
samverkan mellan idrotten, kommunen och näringslivet. I det idrottspolitiska 
programmet sker förtydligande kring föreningslivet. Syftet är att detta ska: 
- bidra till en god och jämlik folkhälsa 
- stimulera integration och minska utanförskap 
- säkra Kungälv som en attraktiv kommun 
- skapa en rolig, stimulerande och omväxlande fritid för alla  

Kungälvs kommuns idrottspris- och idrottsstipendium överensstämmer med 
inriktningar social hållbarhet, social översiktsplan samt idrottspolitiska programmet.  

Hållbarhetsstipendiet har framförallt en koppling till Vision 2040. I Vision 2040 anges 
det att Kungälv har en tydlig miljöprofil och strävar efter ett långsiktigt hållbart 
samhälle innehållande de tre dimensionerna socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Det 
innebär ett samhälle där levnadsvillkor och resursanvändning möter mänskliga behov 
utan att äventyra hållbarheten. (Vision 2040, s.4.) 

 



3. Syfte 
Syftet med detta styrdokument är att samla samtliga priser och stipendier som 
Kungälvs kommun delar ut. Syftet är att säkerställa en likvärdig och transparent 
hantering.  

Idrottsstipendiet syftar till att uppmärksamma och premiera unga idrottsutövare, 
ungdomslag eller ungdomsledare. 

Idrottspriset syftar till att uppmärksamma unika framgångsrika idrottsprestationer eller 
idrottsinsatser. 

Kulturstipendium utdelas för visade lovande förutsättningar inom de områden som 
anges i inledningen. 

Kulturpris utdelas till person eller grupp av personer för värdefulla insatser inom 
kulturella områden. 

Hållbarhetsstipendiet är avsett att uppmuntra insatser som bidrar till en hållbar 
utveckling, lokalt eller globalt. 

4. Mål och viljeinriktning 
Målet med reglerna är att uppmärksamma personer och grupper som genomför eller 
har genomfört värdefulla insatser inom idrotten, kulturen och hållbarhet samt lyfta de 
som visar lovande förutsättningar inom samma områden.  

Genom att det finns ett regelverk med villkor och nomineringsprocess säkras att de 
nominerade har samma villkor.  

5. Villkor 
5.a. Idrottsstipendiet 

• Stipendiet kan delas ut till enskilda föreningar, lag eller personer, som ett 
erkännande för särskilda prestationer eller insatser.  

• Stipendiet kan delas av flera stipendiater.  
• Enskild förening ska vara verksam i Kungälvs kommun. 
• Enskild utövare/ledare ska vara mantalsskriven i Kungälvs kommun. 
• Stipendiaten ska vara aktiv i en idrott i enligt med Riksidrottsförbundets 

riktlinjer.  
• Stipendiet kan delas ut till samma lag, ledare, utövare mer än en gång.  
• Utskottet för bildning och lärande är stipendiejury och ska behandla inkomna 

nomineringar och besluta om stipendiegivning. 

5.b. Idrottspriset 
• Idrottspriset delas ut till enskilda föreningar eller personer som ett erkännande 

för insatsen/prestationen. 
•  Idrottspriset kan inte delas av flera pristagare.  
• Enskild förening ska vara verksam i Kungälvs kommun. 
• Enskild idrottsutövare ska vara mantalsskriven alternativ född/uppvuxen i 

Kungälvs kommun.  



• Pristagaren ska vara aktiv i en idrott i enlighet med Riksidrottsförbundets 
riktlinjer. 

• Priset kan delas ut till samma förening/person mer än en gång.  
• Utskottet för bildning och lärande är stipendiejury och ska behandla inkomna 

nomineringar och besluta om stipendiegivning. 
• Priset ger Kungälvs kommun som ett extra bidrag till ett av pristagaren angett 

område inom barn- och ungdomsidrotten i Kungälvs kommun.  

5.c. Kulturstipendiet 
• Berättigade att mottaga kulturstipendium är personer som är födda eller 

bosatta inom Kungälvs Kommun eller på annat sätt ha nära anknytning till 
kommunen. 

• bedömningen ska det ses som en fördel om det i förslagen till 
stipendiat/stipendiater anges hur stipendiet skall användas för utveckling och 
förkovran inom respektive område. 

 
5.d. Kulturpris 
Kulturpris utdelas till person eller grupp av personer för värdefulla insatser inom 
kulturella områden såsom litteratur, musik, bildkonst, fotokonst, konsthantverk, teater, 
dans, textilkonst, musei- eller utställningsverksamhet, lokalhistorisk forskning eller 
andra jämförbara områden 

• Berättigade att mottaga kulturpris är personer som är födda eller bosatta inom 
Kungälvs Kommun eller på annat sätt ha nära anknytning till kommunen. 

 
5.e. Hållbarhetsstipendiet 
Stipendiet är avsett att uppmuntra insatser som bidrar till en hållbar utveckling, lokalt 
eller globalt. Begreppet hållbar utveckling har definierats av FN som en utveckling 
där vi får ”ett samhälle som tillgodoser dagens behov utan att undergräva framtida 
generationers möjligheter att tillgodose sina behov”. I miljöbalken definieras 
begreppet som att ”nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam 
och god miljö”. Insatser för en hållbar utveckling kan göras inom bland annat följande 
områden: naturvård, biologisk mångfald, friluftsliv, renare luft, vatten och mark, 
minskade avfallsmängder, källsortering, effektivare användning av energi, vatten och 
material, folkbildning inom området samt miljörelaterade folkhälso- eller sociala 
insatser. 

Stipendiet skall delas ut till person som är bosatt och/eller verkar i kommunen eller på 
annat sätt har anknytning till kommunen. Stipendium kan även utdelas till företag 
eller organisationer som verkar i kommunen. 

Stipendium utdelas för ett år i sänder och får tilldelas samma mottagare högst två år i 
följd. 

Stipendiet kan delas upp på flera kandidater. 

6. Nominering 
Förvaltningen fastställer årligen vilka nomineringsperioder som ska gälla för 
respektive pris och stipendium.  



6.a. Idrottspriset och idrottsstipendiet 
Nominering till Idrottsstipendiet och Idrottspriset kan lämnas in av enskild person, 
ledare eller förening. Utskottet för bildning och lärande är stipendiejury och ska 
behandla inkomna nomineringar och besluta om stipendiegivning. Ledamot av 
stipendiejury har rätt att själv föreslå kandidater som denne anser att det finns 
berättigade sådana utanför kretsen av sökande. Den samlade UBL kan föreslå och 
utse stipendiat/-er efter förslagstiden har löpt ut. 

Förslag ska vara inkomna före nomineringstidens utgång.  

Förslag som inkommit efter förslagstidens utgång beaktas ej. 

6.b. Kulturpriset och kulturstipendiet 
Kulturpris kan ej sökas. Kulturpristagare utses av Utskottet för bildning och lärande 
(UBL) efter förslag från allmänheten, ledamot i UBL eller från UBL själv.  

Kulturstipendiat/-er utses av UBL efter inkomna förslag från ledamot, sökanden själv 
eller på förslag från allmänheten. Förslag skall vara inkomna före förslagstidens 
utgång.  

Det samlade UBL kan föreslå och utse stipendiat/-er efter förslagstiden har löpt ut. 

Förslag inkomna efter förslagstidens utgång kan ej beaktas. 

6.c. Hållbarhetsstipendiet 
Nominering till Hållbarhetsstipendiet kan lämnas in av enskild person, ledare eller 
förening. Utskottet för bildning och lärande är stipendiejury och ska behandla 
inkomna nomineringar och besluta om stipendiegivning. Det samlade UBL kan 
föreslå och utse stipendiat/-er efter förslagstidens har löpt ut. 

Stipendieförslag som inkommit efter förslagstidens utgång beaktas ej. 

7. Pris 
Idrottstipendium och idrottspriset har en totalt prissumma på 10 000 kronor.  
För Idrottsstipendiet tillfaller summan (10 000 kronor) stipendiaten.  

För Idrottspriset ger Kungälvs kommun som ett extra bidrag (10 000 kronor) till ett av 
pristagaren angett område inom barn- och ungdomsidrotten i Kungälvs kommun. 

Kulturpriset utgörs av ett konstverk, speciellt utformat för ändamålet. 

Kulturstipendiet om 10 000 kronor och kan i särskilda fall delas mellan högst tre 
mottagare. 

UBL utdelar hållbarhetsstipendiet, vilket utgår med belopp som kommunfullmäktige 
beviljar för ändamålet. 
 

 

 

 



8. Beslutsfattande 
• UBL skall till protokollet kort motivera sina beslut.  
• Pris- och stipendieutdelning sker på den dag och tid som UBL fastställer.  
• Utdelning sker på sammanträde för kommunfullmäktige. Detta görs vid olika 

tillfällen för de olika priserna och stipendierna.  

9. Levandegöra 
Utskottet för bildning och lärande skall senast en månad före förslagstidens utgång 
på lämpligt sätt informera allmänheten om att stipendium kan föreslås eller sökas och 
pris föreslås till utskottet för bildning och lärande. Information ska finnas om 
respektive pris och stipendium på kommunens hemsida.  

10. Uppföljning 
Reglerna revideras senast under en ny mandatperiods första år, vid 2023-12-31 
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