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På den här blanketten kan du söka själv eller föreslå en stipendiat till  
Håbo kulturstipendium. 
 
Kulturstipendiet är avsett att stödja och stimulera verksamhet inom skilda konstnärliga och kulturella 
områden såsom konst, musik, sång, litteratur, teater, dans foto, film, konsthantverk samt verksamhet inom 
kulturmiljö- eller hembygdsvård.  
  
Stipendiet delas ut till personer, grupper och organisationer som är bosatta i – eller har anknytning till - Håbo 
kommun. Stipendiet utdelas inte som belöning för arbete som utförts i kommunal tjänst. Stipendiater bör 
företrädelsevis vara i början av sin konstnärliga eller kulturella karriär.  
 
Fyll i och underteckna blanketten. Spara ner ansökan till din dator, fyll i den och skicka blanketten med e-
post till: Sara.hallstrom@habo.se  
 
Det går också bra att skicka in den med vanlig post till: 

Kultur- och fritidsförvaltningen  
Håbo kommun 
Centrumleden 1 
Kulturstipendium 
746 80 Bålsta 

Uppgifter om föreslagen stipendiat  
Fyll i dina uppgifter alternativt fyll i de uppgifter du vet om förslagen mottagare. 
Namn Mobil/Telefon 

 

C/o-adress 

Postadress Postnummer och ort  
 

E-postadress 

 
 

Ansökan avser  
☐ Konst  ☐ Musik ☐ Foto ☐ Sång 

☐ Litteratur ☐ Dans ☐ Film ☐ Konsthantverk 

☐ Kulturmiljö ☐ Hembygdsvård ☐ Annat: 
 

mailto:Sara.hallstrom@habo.se
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Arbetsprover bifogas 
☐ Ja ☐ Nej 

 
Kulturella insatser 
Beskriv de kulturella insatser som du eller stipendiaten du föreslår utfört. 
 

 

 

 

Motivering  
Beskriv varför du eller stipendiaten du föreslår ska få Håbo kulturstipendium. Beskriv också vad stipendiet 
ska användas till. 
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Anknytning till Håbo kommun  
Beskriv den föreslagna stipendiatens anknytning till kommunen (via boende eller annat sätt). 

 

 
 

Namn Relation till stipendiat 
 

C/O-adress Mobil/Telefon 
 

Postadress Postnummer och ort  
 

E-postadress 

 
 
Skickas till kultur- och fritidsförvaltningen senast 15 september 2019  
 
 
Behandling av personuppgifter 
Dina uppgifter kommer att behandlas enligt GDPR (Dataskyddsförordningen).  

Håbo kommun samlar in dina personuppgifter i syfte att fatta beslut i ditt ärende gällande din anmälan om 
kontrollansvarig. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av Artikel 6e i Dataskyddsförordningen där det framgår att 
behandlingen är nödvändig i samband med myndighetsutövning. Personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina 
personuppgifter är bygg- och miljönämnden i Håbo kommun.  

Läs mer om dina rättigheter, hur Håbo kommun hanterar personuppgifter samt hur du kommer i kontakt med 
dataskyddsombudet på habo.se/personuppgifter. 

Uppgiftslämnare 
Om annan person än föreslagen stipendiat. 
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