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Riktlinjer för Vadstena kommuns kulturstipendium 
Kulturstipendiet delas ut av kultur- och utbildningsnämnden och är avsett att stödja och uppmuntra 
insatser av såväl kulturaktörer som personer i övrigt som på något sätt har berikat Vadstena kommuns 
kulturliv. 
 

 Förslag till stipendiat ska lämnas in skriftligen eller elektroniskt till kultur- och 
utbildningsnämnden inom utannonserad tid. 

 Stipendiet ska i första hand delas ut till kommuninvånare. Urval ska ske utifrån de nomineringar 
som har kommit in. 

 Om de uppsatta reglerna för utdelning av kulturstipendiet inte överensstämmer med de föreslagna 
nomineringarna ska stipendiet inte delas ut det året. 

 Vid val av stipendiat ska jämställdhet och mångfald beaktas. 

 Kultur- och utbildningsnämnden kan besluta att dela ut stipendiet till en eller flera personer. 

 Stipendiet kan bara delas ut en gång till varje person. 

 Stipendiet kan inte delas ut till aktiva politiker verksamma inom kommunen. 

 Stipendiet delas ut vid den årliga Kulturveckan. 

 Kultur- och utbildningsnämnden ska årligen avsätta medel för stipendiet i sin budget. 
 

 

Riktlinjer för Vadstena kommuns diplom för särskild uppskattning 
Diplomet delas ut av kultur- och utbildningsnämnden och är avsett som ett tack för mångårigt 
engagemang. Det är inte förenat med stipendium eller annan gåva utan är ett sätt att uppmärksamma 
kulturaktörer eller personer i övrigt som på något sätt har berikat Vadstena kommuns kulturliv. 
 

 Det går inte att nominera till diplomet. 

 Diplomet delas ut när det är lämpligt, vilket inte behöver vara varje år. 

 Diplomet ska i första hand delas ut till kommuninvånare. 

 Kultur- och utbildningsnämnden kan besluta att dela ut diplomet till en eller flera personer. 

 Diplomet kan bara delas ut en gång till varje person. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


