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Riktlinje
>Regler

Regler

Lekebergs styrdokument
Policy – Normerande dokument som klargör Lekebergs kommuns hållning
Program – Dokument som klargör inriktning och metoder för att nå Lekebergs kommuns mål
Plan – Innehåller en tydlig beskrivning vad som ska göras och när det ska göras
Riktlinje – Rekommenderat sätt att agera
Regler – Absolut gräns och ska-krav
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2 Ungdomsledarpris
Pristagare
Lekebergs kommuns ungdomsledarpris tilldelas en person eller
förening som särskilt bidragit till ett levande utbud av meningsfulla
aktiviteter för barn och ungdomar i Lekebergs kommun. Insatserna ska
huvudsakligen ha skett ideellt.

Hur pristagare utses
Pristagaren utses av Kultur- och bildningsnämnden i Lekebergs
kommun. Allmänheten kan när som helst, till Kultur- och
bildningsnämnden, lämna förslag på pristagare.

Utdelning
Priset delas ut en gång per år under perioden mars-april i samråd med
kultur- och bildningsförvaltningen.

Priset
Prissumman är 10 000 kr. Pengarna tillfaller inte pristagaren
personligen, utan ska tillfalla ett lokalt ändamål inom fritidssektorn.
Priset består i att pristagaren får avgöra hur pengarna, inom den
angivna begränsningen, ska användas.

3 Kulturpris
Pristagare
Lekebergs kommuns kulturpris tilldelas en person eller förening som
under längre tid utvecklat det lokala kulturlivet eller gjort
kulturupplevelser tillgängliga för människor i Lekebergs kommun.
Insatserna ska huvudsakligen ha skett ideellt.

Hur pristagare utses
Pristagaren utses av Kultur- och bildningsnämnden i Lekebergs
kommun. Allmänheten kan när som helst, till Kultur- och
bildningsnämnden, lämna förslag på pristagare.

Utdelning:
Priset delas ut en gång per år under perioden mars-april i samråd med
kultur- och bildningsförvaltningen.

Priset
Prissumman är 10 000 kr. Pengarna tillfaller inte pristagaren
personligen, utan ska tillfalla ett lokalt kulturändamål. Priset består i
att pristagaren får avgöra hur pengarna, inom den angivna
begränsningen ska användas.

3. För båda priserna gäller
Inlämnade nomineringar ska innehålla motivering till varför hon/han/förening ska
erhålla priset samt kontaktuppgifter till den nominerade. Det ska också finnas tydliga
kontaktuppgifter till den person som lämnat in nomineringen.
Pristagaren ska i samarbete med kultur- och fritidsavdelningen sammanställa en
enklare rapport om till vad prissumman använts.
Nominering ska lämnas på särskild blankett. Blankett finns på kommunens hemsida
eller kan erhållas från kultur- och fritidsavdelningen.

