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§ 1 Upplands-Bro kommun delar årligen ut stipendier enligt följande regler.

Stipendium kan utdelas till en eller flera personer eller sammanslutningar verksamma inom 
kommunen. Stipendiet är avsett att stödja eller stimulera ett eller flera av följande områden: 

• Verksamheter inom skilda konstnärliga områden, som litteratur, musik, konst, teater, 
film, fotografi, koreografi, konsthantverk eller jämförbara områden.

• Verksamhet inom hembygdsvård eller folkbildning.

• Miljö- och naturvårdande verksamhet.

• Verksamhet i syfte att mobilisera medmänsklighet och initiativförmåga för enga-
gemang i freds- och samhällsfrågor.

• Kulturhistorisk verksamhet i makarna Sandéns anda.

§ 2 En del av stipendiet ska årligen avdelas som Charlie Normans musikstipendium. Detta 
tilldelas en musikbegåvad person under 21 år boende i Upplands-Bro kommun. Va-let av 
stipendiat ska föregås av samråd med Upplands-Bro kulturskola.

§ 3 En del av stipendiet ska årligen avdelas som Sandén-stipendiet. Detta ska stödja eller 
stimulera kulturhistorisk verksamhet i Börje och Gudrun Sandéns anda. Valet av stipen-diat 
ska föregås av samråd med Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut.

§ 4 Stipendiernas storlek fastställs av Stipendiekomittén inom en kostnadsram som årlig-en 
fastställs i Kultur- och fritidsnämndens nämndbudget.

§ 5 Kultur- och fritidsnämnden och Bygg- och miljönämnden utser vardera två ledamöter 
eller ersättare till en stipendiekommitté som har till uppgift att årligen utse stipendiater. 
Ordföranden utses av Kultur- och fritidsnämnden som även svarar för stipendiekommit-téns 
administration.

§ 6 Stipendiekommittén sammanträder vid behov på ordförandens kallelse. Frågor om 
förande av protokoll, justering och dylikt avgörs av kommittén.

Beslut att utse stipendiat med kommitténs motivering ska alltid dokumenteras och under-
tecknas av samtliga ledamöter.  

Stipendiat ska utses före den 1 december. För Sandén-stipendiet ska stipendiat utses före den 
25 augusti. 

§ 7 Ansökan om stipendium eller förslag till stipendiat inlämnas till Kultur- och fritids-
nämnden senast den 15 oktober. För ansökan om Sandén-stipendiet ska ansökan lämnas

in senast den 1 juni. Möjlighet att ansöka eller lämna förslag till stipendium ska tillkän-nages 
på lämpligt sätt till kommuninvånarna. 
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