
Regler för kulturpris och -stipendium 
Så här lyder anvisningarna som fullmäktige beslutat om. 

Kulturnämnden i Hässleholm handlägger på uppdrag av kommunfullmäktige årligen utdelning av kulturpris och 
kulturstipendium. Syftet skall vara att uppmärksamma insatser som bidrar till att utveckla kulturlivet i Hässleholms kommun 
i enlighet med kommunens kulturpolitiska program.

1. Kulturpris utdelas till person eller grupp av personer för värdefulla insatser under längre tid inom kulturella områden
såsom litteratur, musik, bildkonst, konsthantverk, teater, dans, textilkonst, musei- och utställningsverksamhet, film,
lokalhistorisk forskning, kulturminnesvård eller andra jämförbara områden. Priset kan också betraktas som belöning för en
längre tids ideell kulturell välgärning.

2. Kulturstipendium utdelas till yngre person för dokumenterade lovande förutsättningar inom de områden som anges i
punkt 1. Stipendiet skall göra det möjligt för mottagaren att förverkliga en idé eller ett projekt – t ex studieresor, forskning,
fortbildning m.m. Stipendiet utdelas inte som bidrag till grundutbildning. Vid bedömning prioriteras kandidatens beskrivning av
hur stipendiet skall användas för utveckling och förkovran.

3. Berättigade för kulturpris och kulturstipendium är personer som är födda eller bosatta inom Hässleholms kommun eller
på annat sätt har tydlig anknytning till kommunen.

4. Kulturpris kan ej sökas. Förslag från allmänhet skall lämnas till kulturförvaltning. Priset kan ej delas ut till person aktiv i
kulturnämnd eller -förvaltning.

5. Kulturstipendium kan endast sökas. Ansökan skall innehålla:

• personligt brev
beskrivning av hur stipendiet skall användas
referenser, betyg och andra handlingar som stärker kandidaten  (t ex tidningsklipp, recensioner,
arbetsprover m.m.)

Både nomineringar och ansökningar måste vara kulturkontoret tillhanda senast den 13 september.

6. Kulturförvaltningen skall senast 3 veckor före förslagstidens utgång genom annons i lokaltidning, information på
kommunens hemsida och på andra sätt kungöra allmänheten om att kulturpristagare kan nomineras och kulturstipendium
kan sökas. Av informationen skall framgå sista ansökningsdag. Ansökan eller nominering skall göras skriftligen - utan blankett
- per post eller e-post till adress nedan.

7. Kulturpris och –stipendium utgår inom ramen för av fullmäktige beviljat anslag. Priset och stipendiet kan utgå till en
person eller fördelas på flera mottagare.

8. Kulturpris och stipendium utdelas under hösten enligt beslut av kulturnämnd. Kulturnämnden skall kort bifoga motivering
till besluten om pristagare.

Nominering eller ansökan med ovan nämnda bilagor, måste vara kulturförvaltningen tillhanda senast den 13 september för 
att kunna beaktas.

Handlingarna skickas till Kultur Hässleholm, Box 223, 281 23 Hässleholm eller kultur@hassleholm.se

Upplysningar lämnas av kulturutvecklare per tel 0451-26 71 03
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