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14. Instiftande av stipendium Årets ideella 
samhällsutvecklare 
Dnr 2016/70-003 
 
Samhällsutveckling sker till stor del på ideell bas, av föreningar och 
personer som engagerar sig i sin bygds utveckling. Det finns ett stort 
värde i att uppmärksamma dessa lokala ledare och organisationer. Av 
den anledningen föreslår kommunstyrelsens förvaltning i 
tjänsteskrivelse 5 februari 2016 att det instiftas ett stipendium till den 
person eller organisation som bidragit till utveckling av samhället.  
 
Västerviks kommun delar idag ut stipendium till bland annat 
föreningsledare och kulturgärningar. Stadgarna föreslås bli liknande 
dessa och föreslaget är att det delas ut i samband med de övriga 
stipendierna, som 2016 kommer att ske på nationaldagen.  
 
I och med att Västerviks kommun fick utmärkelsen ”årets kommun” av 
Hela Sverige ska leva så fick kommunen 10 000kr. Kostnaden för det 
första stipendiet tas från prissumman, och följande år från befintlig 
budget för enheten för samhällsbyggnad. Summan för stipendiet 
föreslås bli samma som prissumman från Hela Sverige ska leva, det vill 
säga 10 000kr.  
 
Kommunstyrelsens förvaltnings föreslår kommunstyrelsen besluta 
att införa ett stipendium till årets ideella samhällsutvecklare.  
 



 

 

 

2016-02-05 
Landsbygdsutvecklare 
Lotti Jilsmo 
0490 25 41 70 
lotti.jilsmo@vastervik.se 

 

Instiftande av stipendium till ”årets ideella 
samhällsutvecklare” 

 
Samhällsutveckling sker till stor del på ideell bas, av föreningar och personer som 
engagerar sig i sin bygds utveckling. Det finns ett stort värde i att uppmärksamma 
dessa lokala ledare och organisationer. Av den anledningen föreslås att det instiftas ett 
stipendium till den person eller organisation som bidragit till utveckling av samhället.   
Västerviks kommun delar idag ut stipendie till bland annat föreningsledare och 
kulturgärningar.  
 
Stadgarna föreslås bli liknande de ovan nämnda stipendierna, och föreslaget är att det 
delas ut i samband med de övriga stipendierna, som 2016 kommer att ske på 
nationaldagen.  
 
I och med att Västerviks kommun fick utmärkelsen ”årets kommun” av Hela Sverige 
ska leva så fick kommunen 10 000kr. Kostnaden för det första stipendiet tas från 
prissumman, och följande år från befintlig budget för samhällsbyggnadsenheten. 
Summan för stipendiet föreslås bli samma som prissumman från Hela Sverige ska leva, 
det vill säga 10 000kr.  
 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
Att Införa ett stipendium till årets ideella samhällsutvecklare  
 

 
 
 

 
 
Carlmagnus Mårherden 
Chef för kommunstyrelsens förvaltning 
 
 
 
Bruno Nilsson     Lotti Jilsmo 
Chef för enheten för samhällsbyggnad  Landsbygdsutvecklare 
 



 

 

 

 

Stadgar för stipendie till ideella samhällsutvecklare 
  
 

 
§ 1 Stipendiets syfte 
 
Västerviks kommuns stipendium för ideella samhällsutvecklare utdelas som stimulans, 
uppmuntran och erkänsla till den som gjort betydelsefulla insatser för sin bygds, orts eller 
kommunens utveckling.  
 
 
§ 2 Kompetens för stipendiet 

 
Stipendiet tilldelas person, grupp eller organisation som har sin hemvist i Västerviks 
kommun eller på annat sätt har anknytning till kommunen. 
 
Stipendiet skall ses som ett erkännande av goda insatser som kommit många till del.  
Stipendiet kan inte delas på flera stipendiater. 
 
 
§ 3 Förslag till kandidater, utannonsering mm 
 
Stipendiet till ideella samhällsutvecklare utdelas på grundval av förslag eller ansökan som 
kan inges av enskild person, grupp eller organisation. Kommunstyrelsens ledamöter har 
också rätt att lämna förslag på stipendiater ända fram till dess beslut är fattat. 
 
Till ansökan om stipendium bör fogas de intyg och andra handlingar som sökande vill 
åberopa. 
 
Stipendiet utdelas en gång per år efter annonsering på lämpligt sätt. Utdelning av stipendiet 
beslutas av kommunstyrelsen som äger och har möjlighet att för detta ändamål utse en 
särskild beredning. 
 
 
§ 4 Formalia 
 
Kommunstyrelsen beslutar om: 

 Förändring av stadgarna 
 Det årliga stipendiebeloppet 
 Formerna för stipendieutdelning 

 
 

 
 
 




