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1
Inledande bestämmelser
Kultur- och fritidsnämnden delar årligen ut utmärkelser och stipendier till
förtjänta unga och vuxna sollentunabor eller personer med stark anknytning
till Sollentuna, som genom egna insatser eller egen utveckling kan
uppskattas av och stimulera andra till att utveckla egna färdigheter, eller
stärka invånarnas identitet som sollentunabor. Varje mottagare erhåller ett
personligt diplom med kommunens vapen. Prisutdelningen ska genomföras
under en ceremoni i december till vilken särskilt inbjuds anhöriga,
förtroendevalda och tjänstemän inom kultur- och fritidsförvaltningen samt
andra inom kommunen berörda befattningshavare. Till prisutdelningen
inbjuds även lokalpress och andra media.
Pris- och stipendiebelopp fastställs av kultur- och fritidsnämnden årligen vid
sammanträde i mars. Samtliga utmärkelser kan när detta är motiverat delas
på flera personer.
Bland inkomna förslag utser kultur- och fritidsnämnden dem som skall
belönas och stipendieras. Om nominerad eller sökande med relevant
kompetens saknas till en utmärkelse, ska denna inte delas ut.

2
Priser för berömvärda insatser
Till kultur- och fritidsnämndens priser för berömvärda insatser kan
nomineras i Sollentuna folkbokförd person, eller person som genom sina
insatser på ett utmärkande sätt bidragit till Sollentunas kultur- och fritidsliv,
och som i övrigt svarar mot uppställda kriterier. Man kan även nominera sig
själv. Bland inkomna förslag utser kultur- och fritidsnämnden dem som ska
belönas.
Nominering av mottagare till kultur- och fritidsnämndens priser för
berömvärda insatser ska med särskild motivering vara kultur- och
fritidsnämnden tillhanda senast den 1 oktober. Nominering görs genom
kommunens e-tjänst.
2.1

Kulturpriset

Sollentuna kommuns kulturpris är avsett att stödja och stimulera
förtjänstfull konstnärlig verksamhet, bildningsverksamhet och
kulturminnesvårdande verksamhet.
Kulturpriset ska tilldelas person folkbokförd i Sollentuna kommun, som
visat framstående förmåga eller annars gjort uppmärksammade och allmänt
erkända insatser på det kulturella området.
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2.2

Årets initiativtagare

2.3

Årets föreningsledare

Utmärkelsen Årets initiativtagare tilldelas person som på eget initiativ och
på ett framträdande och kreativt sätt har utfört en prestation inom kulturoch fritidsnämndens verksamhetsområde.

Utmärkelsen Årets föreningsledare tilldelas person som genom värdefull
ledargärning utvecklat Sollentunas föreningsliv.

3
Stipendier
Kultur- och fritidsnämndens stipendier kan sökas av i Sollentuna
folkbokförd person och annan som på ett förtjänstfullt sätt kan bidra till
förståelsen av Sollentuna och dess historia. Bland inkomna ansökningar
utser kultur- och fritidsnämnden dem som ska erhålla de utlysta
stipendierna.
Ansökan ska vara kultur- och fritidsnämnden tillhanda senast den 1 oktober.
Ansökan görs genom kommunens e-tjänst.

3.1

Stipendiet Ung kultur

Stipendiet avser att uppmuntra ungas insatser och skapande inom olika
konstområden som litteratur, film, dans, konst, foto, musik, mode och teater.
Stipendiet ska användas till fortbildning, studieresor, träning eller andra
insatser för stipendiatens konstnärliga utveckling.
Till ansökan ska bifogas en beskrivning av projektet och hur stipendiet ska
användas.
3.2

Stipendiet Ung idrottsutövare

Stipendiet avser att stödja och stimulera unga idrottsutövare att utveckla sin
idrottsliga förmåga, och målmedvetet satsa för att nå framgång och tillhöra
toppnivån inom sin idrott. Stipendiet ska användas till fortbildning,
studieresor, träning eller andra motsvarande ändamål.
Till ansökan ska bifogas en beskrivning av projektet och hur stipendiet ska
användas.
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3.3

Boris Kunos fotostipendium

Stipendiet är uppkallat efter Sollentunafotografen Boris Kuno för att hedra
hans dokumentation av Sollentuna i fotografisk bild. Stipendiet ska
användas som bidrag till kostnader i samband med fotoprojekt i Sollentuna.
Företräde ges till sökande med dokumenterad fotografisk kunskap.
Till ansökan ska bifogas en beskrivning av projektet och hur stipendiet ska
användas.
Resultatet av fotoprojektet ska presenteras för kultur- och fritidsnämnden
inom två år efter det att stipendiet mottagits.
3.4

Släkten Rudbecks stipendium

Släkten Rudbecks stipendium är instiftat av Sollentuna kommun på
Reinhold Rudbecks 80-årsdag för att hedra dennes intresse för Sollentunas
historia. Stipendiet ska stödja lokalhistorisk forskning med anknytning till
Sollentuna och kan sökas av envar.
Särskilt meriterade för stipendiet är sökanden som är kunnig i
forskningsmetodik och/eller som visat förmåga att på ett vetenskapligt sätt
behandla forskningsmaterial.
Till ansökan ska bifogas en beskrivning av projektet och hur stipendiet ska
användas.

4
Övriga utmärkelser
Till kultur- och fritidsnämndens utmärkelser kan vem som helst nominera
personer och verksamheter, som svarar mot uppställda kriterier. Man kan
även nominera sig själv. Bland inkomna förslag utser kultur- och
fritidsnämnden dem som ska stipendieras.
Förslag på mottagare ska vara kultur- och fritidsnämnden tillhanda senast
den 1 oktober. Nominering görs genom kommunens e-tjänst.
4.1

Sofia Magdalenas sköld

Utmärkelsen Sofia Magdalenas sköld instiftades 1985 som Sofiapriset av
kulturnämnden i Sollentuna. Utmärkelsen tilldelas som en hedersbelöning
till en person eller organisation för lovvärd insats inom kultur- och
fritidsnämndens verksamhetsområde.
Utmärkelsen består av en kopia av en sköld från 1766 med Sofia
Magdalenas initialer. Skölden ingick i en äreport som mötte kronprins
Gustav och Sofia Magdalena Sollentuna sockengräns under deras Eriksgata
genom Sverige.
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4.2

Byggnadsvårdsdiplomet

Sollentuna byggnadsvårdsdiplom är instiftat av kulturnämnden 1990 för god
byggnadsvård.
Diplomet utdelas till person, organisation eller företag som har vårdat och
bevarat äldre byggnader, byggnadsmiljöer eller hantverkartekniker, anpassat
nybebyggelse eller på annat sätt främjat byggnadskulturen i Sollentuna.

