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1 § Ändamål
Älvkarleby kommuns utmärkelser
 Kultur- och fritidspris utdelas varje år för förtjänstfulla insatser inom kultur och
fritidsområdet.
 Ungdomens kultur- och fritidspris utdelas varje år med syftet att uppmuntra en kreativ eller
duktig person som verkar inom kultur- och fritidsområdet, exempelvis bild, text, musik,
drama, data, friluftsliv eller idrott.
2 § Mottagare av priset
 Kultur- och fritidspriset kan delas ut till en eller flera personer alternativt förening för
gemensam insats.
 Ungdomens kultur- och fritidspris kan delas ut till person mellan 13-19 år.
Pristagarna nomineras med motivering av annan person.
3 § Mottagarens anknytning till Älvkarleby kommun
Mottagaren/na skall vara bosatt/a eller född/a i Älvkarleby kommun eller ha annan anknytning till
kommunen.
4 § Prisets utformning
 Kultur- och fritidspriset utgörs av 10 000 kr samt diplom, som anger för vilken
insats/verksamhet priset utdelas.
 Ungdomens kultur- och fritidspris utgörs av 6 000 kr samt diplom, som anger för vilken
insats/verksamhet priset utdelas.
Då priset delas av flera personer delas även på prissumman.
5 § Tidpunkt och former för utdelning av priset
Priserna utdelas årligen. Samhällsbyggnadsnämnden äger dock rätt att avstå från att dela ut priset
ett eller flera år. Priset delas ut i samband med nationaldagsfirande eller vid annan tidpunkt som
nämnden bestämmer.
6 § Beslutande
Mottagare av respektive pris utses av Samhällsbyggnadsnämnden. Nämndens beslut kan inte
överklagas. Beslutet ska motiveras. Ärendet bereds inom nämndens arbetsutskott.
Samhällsbyggnadsnämnden har rätt att utse pristagare som inte har föreslagits av allmänheten om
nämnden finner skäl till det.
7 § Förslag till pristagare
Förslag till pristagare kan väckas inom Samhällsbyggnadsnämnden eller av enskilda och
sammanslutningar. Priset kan inte sökas.
Samhällsbyggnadsnämnden skall på lämpligt sätt informera allmänheten om att förslag på
pristagare kan inlämnas till nämnden samt vid vilken tidpunkt förslaget skall vara inlämnade för
att prövas av nämnden.

