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Inledning 

Syfte 
Syftet med Tierps kommuns arbetsstipendium är att ge konstnärer eller 
kulturarbetare möjlighet att under en begränsad tid arbeta med förnyelse och 
utveckling av sitt konstnärskap. Arbetet/projektet ska även bredda och stärka 
kulturlivet i kommunen. 

Omfattning 
Arbetsstipendium kan beviljas med högst 50 000 kr och utdelas en gång per år. 
Stipendiesumman kan fördelas till en person eller en grupp.   

Konstnärligt arbetsstipendium 

Villkor 
• Den sökande ska ha konstnärlig högskoleutbildning eller minst tre års 

dokumenterad yrkesverksamhet inom sitt konstnärliga 
verksamhetsområde. Hänsyn tas dock till speciella omständigheter inom 
varje kulturområde.  Medlemskap i KRO/KIF eller andra yrkesorganisationer 
är meriterande.  
 

• Sökande ska vara folkbokförd i kommunen eller planera att vistas i 
kommunen för att genomföra ett arbete eller projekt.  
 

• Stipendiet delas inte ut till personer som har statlig inkomstgaranti eller 
studerar. Stipendiet ges inte till ändamål som sammanhänger med 
ordinarie anställning och dess verksamhet. Stipendiet kan inte sökas i 
efterskott.  
 

• Projekt där sökanden väljer att anknyta till Tierps kommuns vision och 
strategiska mål är meriterande. Det kan exempelvis gälla teman som hälsa, 
miljö eller arbeten som verkar för ökad jämställdhet eller integration.  
 

• En kommitté med tre ledamöter bereder och lämnar förslag till 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, som fattar beslut om vem eller vilka som 
ska tilldelas arbetsstipendiet.  Vid urvalet eftersträvas jämn könsfördelning.   
 

• I beslutet anges vilken period arbetsstipendiet omfattar. Normalt ska det 
ansökan som avser genomföras inom ett år efter att beslut fattas. Senast 
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tre månader efter avslutat projekt ska rapport med utvärdering lämnas till 
Kultur och fritid, Tierps kommun.  
 

• Om det arbete för vilket stipendiet beviljats ändras avsevärt till sitt innehåll 
eller inte genomförs helt eller delvis, ska Kultur och fritid meddelas. Det 
kan då bli aktuellt med återbetalning av stipendiet. Detsamma gäller om 
redovisning inte sker inom föreskriven tid.  
 

• Kulturstipendier bedöms normalt inte som skattepliktiga. Mottagaren 
rekommenderas dock att inkludera uppgift om stipendiet i sin deklaration. 
 

• Tierps kommun kan besluta att inte dela ut stipendiet.  

Ansökan  
Ansökan ska göras på anvisad blankett.  

Dessutom ska följande bilagor bifogas ansökan:  

• En obligatorisk projektbeskrivning enligt vår projektbeskrivningsmall, högst 
två A4  
(se nedan)  

• En obligatorisk utbildningsbilaga med examensbevis 
• En obligatorisk arbetslivsbilaga med vidimerat cv på högst en A4 
• Personbevis  

Projektbeskrivningsmall  

Projektbeskrivningen ska innehålla följande information:  

1. Projektidé. Förklara i korthet vad projektet innehåller. Ange vilka aktiviteter 
som ska genomföras så att det tydligt framgår hur projektet ska nå sina mål 
samt uppnå förväntat slutresultat.  

2. Så bidrar arbetsstipendiet till min konstnärliga utveckling.  
3. Så kommer mitt projekt gagna Tierps kommuns kulturliv.  
4. Så når slutresultatet allmänheten 
5. Budget inklusive eventuella medel från annat håll.  
6. Tidsplan  

Även bilagorna ska undertecknas.  

Ansökan skall vara Tierps kommun tillhanda senast den 15 mars aktuellt år på 
adressen: 
Tierps kommun, Kultur och fritid, 815 80 Tierp eller kultur-fritid@tierp.se. 
Komplett ansökan måste vara kommunen tillhanda inom utsatt tid för att komma 
med i urvalsprocessen.  

mailto:kultur-fritid@tierp.se


6 
 

Utdelning  
Stipendieutdelningen sker under högtidliga former på tid och plats som 
stipendiekommittén beslutar om. 
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