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Stadgar för Karlstads kommuns kultur-            
stipendium till Gustaf Frödings minne. 
 

Fastställda den 18 oktober 1979, reviderade den 17 januari 1985 och därefter den 
19 november 2015. 

Kommunfullmäktige i Karlstads kommun har den 19 november 2015 beslutat, 
att stipendiebeloppet tillsvidare ska vara 100 000 kronor. 

 

1 §  Stipendiet har av Karlstads stadsfullmäktige instiftats med anledning av 100-
årsminnet av Gustaf Frödings födelse och ska delas ut årligen.  
 

2 §  Karlstads kommuns kultur- och fritidsnämnd ska årligen besluta om 
utdelning av stipendiet. Kultur- och fritidsnämnden ges befogenhet att fastställa 
stipendiebeloppet för kulturstipendiet. Då det anses motiverat kan 
stipendiebeloppet delas. 
 

3 §  Kultur- och fritidsnämnden ska årligen under sista veckan i september 
månad utannonsera stipendiet. Annonsering sker via de kanaler där 
kommunfullmäktiges sammanträden meddelas. 

Insända handlingar gällande ansökningar eller förslag till stipendium ska, liksom 
nämndens överläggningar i ärendet ha förtrolig karaktär. Alla nämndens åtgärder 
ska anses som förtroliga till dess beslut om utdelning av årets stipendium 
justerats. 
 

4 §  Rätt att övervägas för stipendiet enligt ovan har utövare av kulturell 
verksamhet, verksam i Karlstads kommunen eller om särskilda skäl föreligger 
även med annan anknytning till kommunen. Även grupp eller förening kan 
övervägas för stipendiet. Förtroendevald i kultur- och fritidsnämnden eller 
anställd inom kultur- och fritidsförvaltningen kan icke ifrågakomma för 
stipendiet. Kulturstipendiet kan tilldelas samma person endast en gång. 
 

5 §  Vem som helst kan sända in  förslag, som ska vara skriftlig och grundas på 
styrkta uppgifter angående föreslagen persons förtjänster. Alla personer som är 
stadigvarande bosatta i Sverige kan ansöka om stipendiet. Ansökan ska vara 
skriftlig och följas av styrkta uppgifter angående sökanden. 
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Förslag eller ansökan skickas till Karlstads kommuns kultur- och fritidsnämnd 
senast under oktober månad. Även ansökan eller förslag som inkommit tidigare 
under året beaktas. 

Kultur- och fritidsnämnden har rätt att föreslå mottagare av stipendiet. Denna 
nominering ska ske vid nämndens sammanträde i oktober. 
 

6 §   Skulle det något år inträffa, att ingen anses  komma ifråga för stipendium 
ska stipendiebeloppet reserveras för utdelning ett kommande år. 
 

7 §  Stipendiet delas ut vid offentlig tillställning senast i mars följande år.  

Stipendiet överlämnas av kommunfullmäktiges ordförande eller annan ledamot 
av kommunfullmäktiges presidium samt kultur- och fritidsnämndens ordförande. 
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