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kulturpris och kulturstipendium
Reviderat vid upplevelsenämndens sammanträde 2007-08-28, 43
§1
Lilla Edets kommuns kulturpris och kulturstipendium utdelas till person eller grupp av
personer, för insatser inom kulturella områden såsom teater, musik, litteratur, dans, film,
foto, musei- och utställningsverksamhet, bildkonst, konsthantverk eller inom annat
kulturellt område, såsom bildningsverksamhet, byggnadsminnesvård, hembygdsvård,
naturvård och liknande.
§2
Kulturstipendiat och kulturpristagare utses av upplevelsenämnden, och förslag eller
ansökan skall ställas till upplevelsenämnden före 1 oktober. Utmärkelserna utdelas vid
årets sista kommunfullmäktiges sammanträde eller vid annan lämplig tidpunkt.
§3
Det åligger nämnden att i god tid före förslagstidens utgång genom annonsering i
lokalpressen och på annat lämpligt sätt bringa till allmänhetens kännedom, att
kulturstipendium kan sökas och kulturpristagare kan föreslås hos upplevelsenämnden.
Förslag och ansökningar som inkommit efter förslagstidens utgång beaktas ej.
§4
Nämnden skall till protokollet kort motivera sitt beslut.
§5
Anställda inom upplevelseförvaltningen och ledamöter i upplevelsenämnden kan ej
nomineras
till kulturpristagare eller själva ansöka om kulturstipendiet, då varje situation där jäv
kan förekomma, skall undvikas.
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Kulturpris
§6
Berättigade att mottaga kulturpris är personer uppväxta i - eller med nära anknytning till
- kommunen.
§7
Priset utdelas som erkänsla för sådana insatser inom det kulturella området som varit
kommunen till glädje och nytta.
§8
Kulturpris kan ej sökas. Kulturpristagare utses av upplevelsenämnden efter förslag från
allmänheten.
§9
Kulturpriset uppgår till 3 000 kronor Upplevelsenämnden äger rätt att uppdela priset på
flera pristagare

Kulturstipendium
§10
Kulturstipendium kan utdelas till personer födda, bosatta eller uppväxta i Lilla Edets
kommun, som visat lovande förutsättningar inom kulturella verksamhetsområden för att
stimulera till vidare utbildning eller annan förkovran inom dessa områden.
§11
Kulturstipendiat utses av upplevelsenämnden på grundval av inkomna ansökningar eller
förslag, från allmänheten.

§12
Kulturstipendiet uppgår till 7 000 kronor. Upplevelsenämnden äger rätt att reservera
stipendiet ett eller flera år. Upplevelsenämnden kan av speciella skäl besluta att dela
summan mellan flera personer
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