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Kulturpris 
 

§ 1 

 

Uddevalla kommuns kulturpris delas ut till personer som antingen är bosatta inom  

kommunen eller som genom sin verksamhet har eller har haft nära anknytning till  

kommunen. Priset är ett erkännande för särskilt värdefulla insatser inom det  

kulturella verksamhetsområdet. 

 

Kulturpriset kan utifrån samma förutsättningar även utdelas till grupp, 

organisation e.d. 

 

§ 2 

 

Kulturpristagare, en eller flera, utses av kultur och fritidsnämnden. 

 

Kultur och fritidsförvaltningen bestämmer tidpunkten och formerna för prisets  

utdelning. 

 

Kulturstipendium 
 

§ 3 

 

Uddevalla kommuns kulturstipendium delas ut till personer som antingen är  

bosatta inom kommunen eller som genom sin verksamhet har nära anknytning till 

kommunen och som visat lovande förutsättningar för insatser inom det kulturella 

verksamhetsområdet. 

 

Kulturstipendium kan utifrån samma villkor även utdelas till grupp, organisation 

eller dylikt. 

 

Kulturstipendiet har karaktären av arbets-, rese- och studiestipendium för  

konstnärer och kulturarbetare i vidare utbildningssyfte. 

 

§ 4  

 

Kulturstipendium delas ut av kultur och fritidsnämnden. Ansökan om stipendium 

skall varje år göras hos nämnden, som dock i särskilda fall har möjlighet att dela 

ut kulturstipendium även utan att formell ansökan lämnats in. 

 

Utdelning sker årligen till en eller flera personer eller förening.  

 

Kultur och fritidsförvaltningen bestämmer tidpunkten och formerna för stipendiets 

utdelning. 
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Ungdomsledarpris  
 

§ 5 

 

Uddevalla kommuns ungdomsledarpris syftar till att uppmuntra och utveckla god  

ledargärning hos unga ledare. 

 

Ledaren ska vara verksam i en allmännyttig ideell förening och värna demokratins  

grunder där jämlikhet och allas lika värde är vägledande. 

 

Uddevalla kommuns ungdomsledarpris delas ut till unga personer, som är  

engagerade inom föreningslivet i Uddevalla kommun. 

 

Personen som föreslås ska ha varit verksam som ledare under en längre tid. 

 

§ 6 

 

Ungdomsledarpriset delas ut av kultur och fritidsnämnden. 

 

Ansökan om pris skall varje år göras hos nämnden av föreningens styrelse,  

nämnden kan i särskilda fall dela ut ungdomsledarpris även utan att formell  

ansökan lämnats in. 

 

Utdelning sker årligen till en eller flera personer. 

 

Kultur och fritidsförvaltningen bestämmer tidpunkten och formerna för  

Prisutdelning. 

 

Tillämpningsföreskrifter till Uddevalla kommuns stadgar för 

kulturpris  
 

1. Kultur och fritidsnämnden fastställer kulturprisets storlek. En eller flera  

kulturpristagare kan utses. Kulturpris kan även tilldelas grupp, organisation 

e.d. 

2. Tidpunkt och förfarande för nominering samt pristagare ska varje år  

marknadsföras i lämpliga forum.  

3. Kulturpriset kan endast tas emot en gång per pristagare. 

4. Vid bedömning av förslag beaktas särskilt verksamhet med bohuslänsk  

inriktning. 

5. Kulturpriset delas ut tillsammans med det av kultur och fritidsnämnden 

beslutade kulturstipendiet och ungdomsledarstipendiet. 
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Tillämpningsföreskrifter till Uddevalla kommuns stadgar för 

kulturstipendium  
 

1. Kultur och fritidsnämnden fastställer kulturstipendiets storlek. En eller 

flera mottagare kan utses. Stipendium kan även tilldelas grupp, 

organisation e.d. 

2. Tidpunkt och förfarande för ansökan samt utsedd kulturstipendiat ska 

varje år marknadsföras i lämpliga forum.  

3. Kulturstipendium ska sökas för egen räkning. Vidimerad id-handling ska 

bifogas ansökan. 

4. Arbetsprover inlämnas endast efter begäran från kultur och 

fritidsförvaltningen. 

5. Kulturstipendium beviljas för bestämt ändamål, dock ej för 

grundutbildning inom konstnärligt område. 

6. Kulturstipendiet delas ut tillsammans med det av kultur och 

fritidsnämnden beslutade kulturpriset och ungdomsledarstipendiet. 

 

Tillämpningsföreskrifter till Uddevalla kommuns stadgar för 

ungdomsledarpris  
 

1. Kultur och fritidsnämnden fastställer ungdomsledarprisets storlek och 

antal. 

2. Tidpunkt och förfarande för ansökan samt utsedd ungdomsledarpris ska 

varje år marknadsföras i lämpliga forum. 

3. Ungdomsledarpris skall sökas via en föreningsstyrelse. 

4. Ungdomsledarpriset delas ut tillsammans med det av kultur och 

fritidsnämnden beslutade kulturpriset och kulturstipendiet. 

 

 


