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Regler för utdelning av idrotts- och ungdomsledarstipendium 
§ 1 
För nominering till Katrineholms kommuns finaste pris skall personen: 
• vara en förebild för barn och ungdomar i vårt samhälle 
• utöva sin idrott eller leda barn och ungdomar, med förankring i det 

Idrottspolitiska programmet och dess värderingar 
• bidra till ett inkluderande föreningsliv där alla kan vara delaktiga oavsett 

individuella förutsättningar 
• förmedla de goda möjligheter som finns för aktiv fritid och idrottande i 

Katrineholms kommun 
 
Stipendium delas ut i kategorierna 

• Barn- och ungdomsledare 
• Idrottsprestation 
• Ungdomsdomare 

 
Stipendierna uppgår till 15 000 kronor vardera. 
 
§ 2 
Stipendiet för barn- och ungdomsledare inriktas på gruppen barn och ungdomar 
i ålder 5-25 år. Särskilt beaktande är att ledaren har arbetat förenat med 
värderingar från Idrottspolitiska programmet, främst de prioriterade områdena 
jämställdhet, integration, mobbing & utanförskap samt tillgänglighet. 
 
§ 3 
Idrottsstipendiet kan delas ut såväl i individuell idrott som i lagidrott, 
stipendiaten skall ha förankring i en lokal förening. För idrottsstipendium bör 
stipendiaten tillgodosett sig goda resultat. Prestationen bör vara i kombination 
med att stipendiaten har vuxit i sin roll som utövare av sin idrott. Stipendiaten 
skall vara glädjespridare i sin förening, personen skall bidra med engagemang, 
inspiration och ett lustfyllt idrottande till sin förening och föreningsmedlemmar. 
 
§ 4 
Stipendiet för ungdomsdomare tilldelas person som är under 25 år och som varit 
verksam som domare i barn – och ungdomssammanhang. Stipendiaten ska ha 
visat bra regelkunskap och kunnat omsätta dem i praktiken. Stipendiaten ska 
visa bra inställning och attityd samt agera efter värderingar enligt 
Idrottspolitiska programmet. 
 
§ 5 
Nomineringsprocessen är öppen, alla kan nominera. Nomineringar skall vara 
föreningsservice tillhanda senast 31 mars, utgallring till stipendier sker av 
föreningsservice och ordförande för service- och tekniknämnden. De 
nominerade skall ha varit verksamma under det senaste året, 1 april – 31 mars. 
Tre nominerade för vardera stipendium presenteras för fullmäktiges presidium. 
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Beslut om stipendiater fattas av fullmäktiges presidium i samråd med service- 
och tekniknämndens ordförande och föreningsservice. Utdelning av stipendierna 
bör om möjligt ske i samband med stort publikt arrangemang inom kommunen 
eller vid tillfälle som fullmäktiges presidium finner lämpligt. 
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