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§ 150 Dnr 2021-00426  
 
Revidering av riktlinje - Idrottsstipendium för 
seniorer 
 

Sammanfattning av ärendet 
Karlskoga kommun har genom kommunfullmäktige under många år  
uppvaktat senioridrottare som vunnit mästerskap inom SM, EM, NM,  
VM och OS. Kommunfullmäktige ser värdet av vuxnas intresse och  
engagemang för idrottsutövande och vill uppmuntra framgångar och  
framstående prestationer.  
 
Kultur- och föreningsnämnden uppvaktar på motsvarande sätt juniorer,  
enligt särskild riktlinje. 
 
Att uppvakta framstående idrottsprestationer med stipendium ligger i  
linje med Karlskoga kommuns vision om ett rikt kultur- och föreningsliv  
och kommunfullmäktiges mål om ett gott liv.  
 

Beslutsunderlag 
Kultur- och föreningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 23 mars 2021 
Förslag till ny riktlinje – Idrottsstipendium för seniorer 
Nuvarande riktlinje – Uppvaktning vid idrottsprestationer av seniorer  
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att anta 
föreslagen riktlinje – Idrottsstipendium för seniorer. 
 
 
Expedieras till 
Kultur- och föreningsnämnden  
 
 
 



 

Kultur- och föreningsnämnden 

Protokollsutdrag 1(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-19 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 37 Dnr 2021-00056  
 
Revidering av riktlinje - Idrottsstipendium för 
seniorer 
 

Sammanfattning av ärendet 
Karlskoga kommun har genom kommunfullmäktige under många år 

uppvaktat senioridrottare som vunnit mästerskap inom SM, EM, NM, 

VM och OS. Kommunfullmäktige ser värdet av vuxnas intresse och 

engagemang för idrottsutövande och vill uppmuntra framgångar och 

framstående prestationer.  

 

Kultur- och föreningsnämnden uppvaktar på motsvarande sätt juniorer, 

enligt särskild riktlinje. 

 

Att uppvakta framstående idrottsprestationer med stipendium ligger i 

linje med Karlskoga kommuns vision om ett rikt kultur- och föreningsliv 

och kommunfullmäktiges mål om ett gott liv. 

 

Detaljer för uppvaktningarna styrs av en särskilt framtagen riktlinje som 

ses över och revideras vart tredje år.  

 

Nuvarande riktlinje har granskats ingående och i förslag till ny riktlinje 

föreslås en del förändringar och förtydliganden. Någon förändring av 

vilka mästerskap som omfattas och vilka utmärkelser som utdelas 

föreslås inte. 

  

Riktlinjen föreslås byta namn från Uppvaktning av idrottsprestationer för 

seniorer till Idrottsstipendium för seniorer. 

 

Textavsnitten under rubrikerna omfattning, angränsande styrdokument 

och syfte har omarbetats och förtydligats. Rubriken förfarande har 

tillförts och därunder beskrivs handläggningen, ansvarsroller, 

utmärkelserna och uppvaktningen. 

 

Någon barnrättsprövning bedöms inte aktuell då det finns två likvärdiga 

riktlinjer, en för juniorer och en för seniorer. 

 

Kultur- och föreningsförvaltningen, genom kultur- och förenings-

nämnden, föreslår att kommunfullmäktige antar föreslagen riktlinje – 

Idrottsstipendium för seniorer.     

 



 

Kultur- och föreningsnämnden 

Protokollsutdrag 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-19 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutsunderlag 
Kultur- och föreningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 23 mars 2021 

Förslag till ny riktlinje – Idrottsstipendium för seniorer 

Nuvarande riktlinje – Uppvaktning vid idrottsprestationer av seniorer   

 

Kultur- och föreningsnämndens beslut 
Kultur- och föreningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta 

föreslagen riktlinje – Idrottsstipendium för seniorer.   

 

 

Expedieras till 

Kommunfullmäktige     

 

 

 



 

 
 

 

Kultur- och föreningsförvaltningen 

Handläggare 

Claes Åsenblad 

Tjänsteskrivelse 1(2) 

2021-03-23 KFN 2021-00056 

  

 

Kultur- och föreningsnämnden 

 

 

 

Revidering av riktlinje - Idrottsstipendium för 
seniorer 

Sammanfattning 

Karlskoga kommun har genom kommunfullmäktige under många år 

uppvaktat senioridrottare som vunnit mästerskap inom SM, EM, NM, 

VM och OS. Kommunfullmäktige ser värdet av vuxnas intresse och 

engagemang för idrottsutövande och vill uppmuntra framgångar och 

framstående prestationer.  

 

Kultur- och föreningsnämnden uppvaktar på motsvarande sätt juniorer, 

enligt särskild riktlinje. 

 

Att uppvakta framstående idrottsprestationer med stipendium ligger i 

linje med Karlskoga kommuns vision om ett rikt kultur- och föreningsliv 

och kommunfullmäktiges mål om ett gott liv. 

 

Detaljer för uppvaktningarna styrs av en särskilt framtagen riktlinje som 

ses över och revideras vart tredje år.  

 

Nuvarande riktlinje har granskats ingående och i förslag till ny riktlinje 

föreslås en del förändringar och förtydliganden. Någon förändring av 

vilka mästerskap som omfattas och vilka utmärkelser som utdelas 

föreslås inte. 

  

Riktlinjen föreslås byta namn från Uppvaktning av idrottsprestationer för 

seniorer till Idrottsstipendium för seniorer. 

 

Textavsnitten under rubrikerna omfattning, angränsande styrdokument 

och syfte har omarbetats och förtydligats. Rubriken förfarande har 

tillförts och därunder beskrivs handläggningen, ansvarsroller, 

utmärkelserna och uppvaktningen. 

 

Någon barnrättsprövning bedöms inte aktuell då det finns två likvärdiga 

riktlinjer, en för juniorer och en för seniorer. 

 

Kultur- och föreningsförvaltningen, genom kultur- och förenings-

nämnden, föreslår att kommunfullmäktige antar föreslagen riktlinje – 

Idrottsstipendium för seniorer.     

 



 

Tjänsteskrivelse 

2021-03-23 

2(2) 

KFN 2021-00056  

 

 

Beslutsunderlag 
Kultur- och föreningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 23 mars 2021 

Förslag till ny riktlinje – Idrottsstipendium för seniorer 

Nuvarande riktlinje – Uppvaktning vid idrottsprestationer av seniorer   

 

Konsekvenser 
Barnrättsprövning 
Någon barnrättsprövning bedöms inte aktuell då det finns två likvärdiga 

riktlinjer, en för juniorer och en för seniorer. 

 

Ekonomiska konsekvenser 
Att i förväg beräkna och budgetera den ekonomiska kostnaden för dessa 

stipendier är precis lika svårt som för en idrottsutövare att förutse en 

guldmedalj. För en idrottare ger tidigare prestationer heller inte några 

tydliga signaler, men för kommunfullmäktige ger kanske tidigare 

ekonomiska utfall en viss vägledning för planeringen. 

Utfallet för de sex senaste åren ser ut enligt följande 

 

År kronor 

2020 15 000 

2019 63 000 

2018 27 000  

2017 27 000 

2016 18 000 

2015 30 000 

Summa 180 000 

 

Detta ger ett genomsnittligt utfall om 30 000 kronor per år. Kostnader för 

medaljer tillkommer. 

 

 

Kultur- och föreningsförvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och föreningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta 

föreslagen riktlinje – Idrottsstipendium för seniorer.   

 

Maria Motin 

Tf förvaltningschef 

Claes Åsenblad 

Kvalitetssamordnare 

 

 

Expedieras till 

Kommunfullmäktige 



KFN 2021-00056 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förslag 
 

 

 

Riktlinje 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idrottsstipendium för 

seniorer 

Fastställd av: Kommunfullmäktige § xx 2021-xx-xx 
Ersätter: KF § 118/2018 

 
Revideras senast: 2024-06-30 
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Vision. Övergripande beskrivning av ett önskvärt framtida tillstånd. Ska ange i 
vilken riktning kommunen är på väg.  

Mål och budget. Dokumentet Mål och budget sammanfattar vad kommunens 
verksamheter ska uppnå (mål och resultat) samt vilka ekonomiska resurser som 
finns till verksamheternas förfogande. 

Program. En översiktlig politisk viljeriktning inom ett sakområde. Särskild definition 
i plan- och byggsammanhang eller annat.  

Policy. Kommunens grundläggande förhållningssätt/värderingar och vägledande 
principer.  

Strategi. En strategi kan användas för att konkretisera ett program eller en policy. 

Riktlinje. Beskriver tillvägagångssätt i olika sakfrågor och är ett stöd för hur frågor 
bör hanteras och genomföras. 

Diarienummer: KFN 2021-00056 
Ansvarig enhet: Föreningsstöd 
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Riktlinje – Idrottsstipendium för seniorer 

 

Omfattning 

Kommunfullmäktige uppvaktar idrottsutövande seniorer i Karlskoga och/eller tävlande för 

förening med säte i Karlskoga, för framstående prestationer individuellt och i lag. Stipendiet 

omfattar segrar i svenskt mästerskap (SM), nordiskt mästerskap (NM), europeiskt mästerskap 

(EM) världsmästerskap (VM), olympiska spelen (OS). Föreningen ska vara registrerad i kultur- 

och föreningsnämndens föreningsregister. 

 

Juniorer uppvaktas av kultur- och föreningsnämnden enligt särskild riktlinje. 

Angränsande styrdokument 

Riktlinje – Idrottsstipendium för juniorer 

Syfte 

Karlskoga kommun ser värdet av vuxnas intresse och engagemang för idrottsutövande och vill 

genom stipendiet uppmuntra framgångar och framstående prestationer.  

Förfarande 

Kultur- och föreningsförvaltningen ansvarar för att samla in och sammanställa nödvändiga 

uppgifter inför uppvaktning av seniorernas mästerskapssegrar enligt särskild rutinbeskrivning. 

Kommunstyrelsens ledningskontor ansvarar därefter för vidare handläggning. 

 

Kultur- och föreningsförvaltningen ansvarar för att kungörelse gällande nominering av 

idrottsprestationer görs på kommunens webbplats och övriga sociala medier senast oktober 

årligen. 

 

Föreningen ansvarar själv för att nominera sina mästerskapssegrare till Karlskoga kommun, 

kultur- och föreningsförvaltningen samt för att korrekta och fullständiga uppgifter lämnas. E-

blankett finns på kommunens webbplats och nomineringen ska vara inskickad senast 31 december 

för innevarande kalenderårs idrottsprestation. 

 
Stipendiet gäller prestationer som resulterat i seger i SM, NM, EM, VM, OS enligt följande 

 

Individuella 

 Nobelmedalj och stipendium om 3 000 kr. Vid segrar i flera mästerskap under samma år 

uppvaktas med stipendium om 3 000 kr per mästerskap. 

 

Lag 

 Lag om 2-8 deltagare – Nobelmedalj till samtliga lagmedlemmar samt ett stipendium om 

6 000 kr till laget. 

 Lag om 9 deltagare eller fler – Nobelmedalj till samtliga lagmedlemmar samt stipendium 

om 10 000 kr till laget. 

 

Uppvaktningen sker av kommunfullmäktige i samband med första lämpliga sammanträde i början 

av kommande år. 
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Ansvar för efterlevnad 

Kultur- och föreningsnämnden ansvarar för den inledande handläggningen och 

kommunstyrelsens ledningskontor ansvarar för den slutliga handläggningen inför 

uppvaktningen. Kommunfullmäktige ansvarar för uppvaktningen. 

 

Kommunfullmäktige beslutar om revidering av riktlinjen vart tredje. Kultur- och 

föreningsnämnden bereder riktlinjen inför beslut. 

 

Kultur- och föreningsnämnden bereder och fastställer även motsvarande riktlinje för juniorer. 
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