
 

 

REGLEMENTE  
gäller fr o m 20190417 
Grund för kulturstipendier i Region Sörmland  
 
Kulturen spelar en viktig roll i samhället genom att spegla samtiden och väcka angelägna frågor. Sett 
ur ett regionalt perspektiv är både kulturens egenvärde och kulturens bidrag till andra 
samhällsområden av stor vikt. Genom att årligen utlysa ett antal kulturstipendier vill Region 
Sörmland ta vara på och uppmuntra den kunskap, kompetens och det engagemang som det 
sörmländska kulturlivet står för.  
 
Region Sörmlands kulturstipendier kan sökas av kulturarbetare eller andra personer som genom 
kulturella insatser bidragit, alternativt har potential att bidra, till utveckling och förnyelse av länets 
kulturliv. Kulturstipendiat kan även föreslås.  
 
Den sökande ska ha en tydlig anknytning till Södermanlands län.  
 
För tidigare anställda inom Kultur & Utbildning och tidigare ledamöter i nämnden gäller 2 års 
karenstid innan man kan söka eller föreslå Regionens Sörmlands kulturstipendium eller bli föreslagen 
för ett honnörsstipendium.  
 
Region Sörmlands kulturstipendier kan tilldelas i tre kategorier:  
 
Professionell Konst/kultur 80 tkr  
Kan sökas av professionellt verksamma personer:  

 med konstnärlig högskoleutbildning  

 med annan konstnärlig utbildning  

 som genom konstnärligt lärlingskap eller lång erfarenhet förvärvat motsvarande kunskaper  
 
Bedömning av professionalitet sker enligt vedertagna principer inom branschen. Stipendiesumman 
kan tilldelas en stipendiat alternativt delas mellan flera stipendiater. Kulturstipendiat kan även 
föreslås.  
 
Unga på väg/studiehjälp/fortbildning 50 tkr  
Stipendiet kan tilldelas unga på väg, alternativt för studiehjälp och/eller till i länet verksamma 
konstnärer som vill vidareutveckla sig inom sitt konstområde.  
 
unga på väg:  

 kan sökas av person nyligen utexaminerade från konstnärlig högskoleutbildning men ännu 
oetablerade konstnärer inom samtliga konstområden som under ansökningsåret fyller högst 
26 år.  

studiehjälp:  

 kan sökas av person antagen vid konstnärlig högskoleutbildning eller motsvarande, nationellt 
eller internationellt.  

fortbildning:  

 kan sökas av i länet verksamma konstnärer som vill vidareutveckla sig inom sitt konstområde.  
 
Stipendiesumman kan tilldelas en stipendiat alternativt delas mellan flera stipendiater.  
 
Honnörsstipendium (Kulturgärning) 20 tkr  
Till Region Sörmlands honnörsstipendium kan personer föreslås som sedan länge varit verksamma 
och bosatta i länet och som genomfört betydande kulturgärningar.  



 

 

Stipendiat föreslås av anställda inom Kultur & Utbildning eller ledamöter i nämnden för kultur, 
utbildning och friluftsverksamhet, kan ej sökas. Honnörstipendium delas ut maximalt ut till en person 
alternativt en förening/organisation årligen.  
 
Honnörsstipendium kan tilldelas:  

 konstnärliga utövare med lång karriär som genomfört kulturgärningar av betydelse för länet  

 kulturarrangör, kulturarena, kulturorganisation, kulturell pådrivare/förebild som 
entusiasmerat andra och under lång tid bidragit till kulturell utveckling i länet på ett 
märkbart sätt  

 

Sista ansökningsdag  
Sista ansökningsdag ska vara 1 juni med utannonsering senast 1 månad innan.  

 
Stipendieutdelning  
Den årliga stipendieutdelningen för Region Sörmlands samtliga stipendier sker som tidigare under 
hösten.  

 
Ansökningsförfarande  
Utannonsering sker i lokala media. Ansökningsblanketter läggs ut på regionens webbsida. 
Ansökningsblanketter kan efter anfordran också sändas ut per post.  
Kategorier/konst- och kulturområden för kulturstipendier:  

 Ordkonst  

 Bild och form  

 Konsthantverk  

 Dans  

 Musik  

 Teater  

 Rörlig bild  

 Kulturarv/miljö/historia  

 Hemslöjd  

 Annat, nämligen  
 
De sökande kryssar själva för vilket, alternativt vilka, områden som man anser sig vara verksam inom. 
Kategorin ”Annat, nämligen” kan den välja som själv vill beskriva den kategori/de kategorier man vill 
bli bedömd inom.  

 
Beredning och beslut  
Ansökningar bereds initialt av en arbetsgrupp utsedd av Kultur & Utbildning i Region Sörmland. 

Förslag till stipendiater överlämnas till fortsatt beredning av kultur- och utbildningschef samt 

nämndens presidium. Beslut fattas av nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet. 
 


