
Observera! 
Ansökan ska vara kultur- och fritidsförvaltningen tillhanda senast 2022-03-22 
Läs noga igenom bilagda Dags att söka kulturstipendium innan du fyller i 
blanketten 

Ansökan sänds till registrator 
via e-post 
kulturfritid@haninge.se 

Ansökan om Haninge kommuns kulturstipendium 
Fyll i blanketten direkt, bifoga filen per e-post 

Ansökan/nominering gäller 
Arbetsstipendium Ungdomsstipendium Meritstipendium 

Skriv ut ansökan 

Uppgifter om sökanden 
Efter- förnamn, organisation, förening Personnummer 

Adress Postnummer, postort 

Telefon, arbete Telefon, bostad E-post 

Utbildning, kurser m m 
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Konstnärlig verksamhet/anställning/uppdrag övriga meriter m m, (beskrivning av verksamheten) 

Tidigare erhållna stipendier 

Referenser 

Nuvarande sysselsättning 
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Bilagor 
Arbetsprover lämnas via hänvisning till hemsida eller genom att bifoga filer per e-post. 

Hur planerar du/ni att använda ett eventuellt stipendium? 
eller Beskriv/motivera i en projektplan varför föreslagna person/grupp ska få ett eventuellt stipendium 
Beskriv t ex planerad verksamhet, studier, kurser, resplan, litteratur och materialinköp. Dessa uppgifter bör vara så noggranna som möjligt 

Ansökan är inskickad av: 

Förvaltningens anteckningar 
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Dags att söka 
Haninge kommuns kulturstipendium 2022 
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Haninge kommuns kulturstipendium 2022 utlyses av kultur- och demokratinämnden. 
Sista ansökningsdatum är 2022-03-22 

Kulturstipendiet syftar till att stimulera kommunens kulturella liv och uppmuntra och stödja kulturellt 
verksamma personer i kommunen. Stipendierna riktar sig till personer och grupper som är verksamma inom 
skilda konstnärliga områden såsom konst, musik, sång, litteratur, teater, foto, film, video, dans, 
konsthantverk samt verksamheter inom kulturmiljö- och hembygdsvård. 
Stipendiet delas i första hand ut till enskilda personer som är bosatta eller verksamma i Haninge, eller har 
särskild anknytning till kommunen. 

Stipendiet kan också delas ut till lokalt verksamma grupper och organisationer. Stipendiesumman är totalt 
60 000 kronor och är skattefri. Kultur- och demokratinämnden kan fördela stipendiesumman i sin helhet till 
en stipendiemottagare i en stipendieform eller fördela stipendiesumman mellan två eller tre stipendieformer 
till flera mottagare 

Kommunens kulturstipendium finns i följande former: 

Meritstipendium 
kan delas ut till person eller grupp som har gjort förtjänstfulla insatser inom det kulturella området vilka 
berikar kommunens kulturliv. Meritstipendium utdelas med stöd av till nämnden ställda förslag. 
Meritstipendium kan ej sökas. 

Arbetsstipendium 
kan delas ut till verksamma kulturarbetare i syfte att bidra till enskild persons eller grupps möjligheter att 
fortsätta förkovras och utvecklas inom sitt verksamhetsområde. Stipendiet fördelas med hänsyn till 
konstnärliga kvaliteter, verksamhetens omfattning och ekonomiska behov. 

Ungdomsstipendium 
kan delas ut till unga, lovande personer under 25 år med avsikt att uppmuntra till fortsatt arbete inom ovan 
nämnda områden. 

Din ansökan bereds av en arbetsgrupp inom Haninge kultur. Beslut om vem/vilka som tilldelas stipendium 
fattas av kultur- och demokratinämnden. Stipendiaterna offentliggörs i pressmeddelande och på hemsidan. 

Ansökan skickas endast per e-post till registrator, kulturfritid@haninge.se . Arbetsprover skickas också via 
e-post som bifogade PDF-filer, word-fil eller med hänvisning till hemsida med prover. Ofullständig ansökan 
utan bifogade prover behandlas inte. 

Ansökan ska vara inne senast 2022-03-22. 

Till ansökan om arbets- och ungdomsstipendium ska en beskrivning om hur sökande tänker använda 
stipendiet bifogas. Arbetsprover mottas enbart via e-post eller hänvisning till hemsida. 

Om du har frågor 
Kristina Nyman, kultursamordnare, 
kristina.nyman@haninge.se, 08-606 74 48 

Välkommen med din ansökan! 
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