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Riktlinjer för priser, stipendier och  
utmärkelser i Alvesta Kommun 

Särskild prestation 
Alvesta kommuns pris för särskild prestation ska uppmärksamma 
personer, organisationer och föreningar som utmärkt sig genom en 
särskilt god ledarinsats eller utmärkande prestation. 

Kriterier för priset: 

• Insatsen främjar nytänkande eller stärkt gemenskap för människor 
eller en verksamhet i Alvesta kommun. 

• Insatsen bidrar till utveckling eller en ny start för människor eller 
en verksamhet i Alvesta kommun. 

• Pristagaren ska bo, ha varit bosatt i kommunen eller ha annan 
särskild anknytning till Alvesta kommun.  
 

Priset består av ett konstverk eller konsthantverk av lokalt verksamma 
konstnärer/konsthantverkare. 

Priset handläggs inom kultur- och fritidsförvaltningen. Slutligt beslut fattas 
av kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott. 
Prisutdelning sker i anslutning till kommunfullmäktiges sammanträde i 
december. 

Pris för insatser som främjar jämställdhet, 
jämlikhet och mångfald i Alvesta kommun 
Alvesta kommuns integration och mångfaldspris ska uppmärksamma 
personer, föreningar eller organisationer som utfört ett stort och 
betydelsefullt arbete som underlättar integration, främjar mångfald och 
motverkar segregation och utanförskap. 



Kriterier för priset: 

• Insatsen främjar samarbete, bidrar till möte och kontakt mellan 
människor med olika bakgrund. 

• Insatsen tar fasta på resurser och möjligheter.  

• Insatsen engagerar fler medborgare att bli aktiva och delaktiga i 
samhällsfrågor. 

• Insatsen ska ha bidragit till att ge ökad kunskap, positiv effekt och 
synbara resultat i Alvesta kommun. 

• Pristagaren ska bo, ha varit bosatt i kommunen eller ha annan 
särskild anknytning till Alvesta kommun.  
 

Priset består av ett konstverk eller konsthantverk av lokalt verksamma 
konstnärer/konsthantverkare. 

Priset handläggs inom kultur- och fritidsförvaltningen. Slutligt beslut fattas 
av kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott. 
Prisutdelning sker i anslutning till kommunfullmäktiges sammanträde i 
december. 

 

Kulturstipendium  
Alvesta kommuns kulturstipendium ska stödja och uppmuntra förtjänstfull 
verksamhet inom skilda konstnärliga områden såsom litteratur, musik, 
sång, bildkonst, teater, dans, film, fotokonst, digitala medier och andra 
jämställda områden.  
Alvesta kommuns ska årligen dela ut 2 olika stipendier. 

- Ett arbetsstipendium om totalt 25 000 kronor. 

- Ett ungdomsstipendium om totalt 10 000 kronor. 

 

 



Båda stipendierna ska: 

• Stödja och uppmuntra förtjänstfull verksamhet inom olika 
kulturella och konstnärliga områden. 

• Stödja och uppmuntra bevarandet och framväxten av konstnärliga 
och kulturella insatser i kommunen. 

• Sökanden till arbetsstipendium ska bo eller tidigare ha varit 
verksam i Alvesta kommun. 
 

• Sökanden till ungdomsstipendiet ska bo, ha bott eller tidigare varit 
verksam i Alvesta kommun och vara högst 25 år.  
 

Båda stipendierna kan sökas av person eller grupp. 

Priset handläggs inom kultur- och fritidsförvaltningen. Slutligt beslut fattas 
av kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott. 
Prisutdelning sker i anslutning till kommunfullmäktiges sammanträde i 
december. 

Kulturpris 
Alvesta kommuns kulturpris syftar till att hedra, synliggöra och uppmuntra 
personer, organisationer och föreningar som bidragit med särskilt 
framstående insatser inom skilda kulturella och konstnärliga områden. 

Kriterier för priset: 

Insatser som över en längre tid som varit: 

• Bevarande eller nyskapande inom kulturellt eller konstnärligt 
område 

• Som varit särskilt betydelsefullt, som berört många, eller bidragit 
till kulturell utveckling för kommunen. 

• Pristagaren ska bo, ha varit bosatt i kommunen eller ha annan 
särskild anknytning till Alvesta kommun.  
 



Priset består av ett konstverk eller konsthantverk av lokalt verksamma 
konstnärer/konsthantverkare. 

Priset handläggs inom kultur- och fritidsförvaltningen. Slutligt beslut fattas 
av kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott. 
Prisutdelning sker i anslutning till kommunfullmäktiges sammanträde i 
december. 

Byggpris 
Byggpriset kan tilldelas fastighetsägare, entreprenörer, organisationer 
eller föreningar för välvårdade, välrenoverade, nybyggda hus/byggnader. 
Det byggda ska vara i beläget i Alvesta kommun. 

Priset/utmärkelsen består av en plakett att sätta upp på huset/byggnaden 
och ett stimulansbidrag på 5 000 kronor. Priset kan tilldelas för enskild 
byggnad likväl som bebyggelsegrupp.  

Minst ett av följande kriterier måste vara uppfyllt: 

• Nybyggnation/Ombyggnad/renovering där man innovativt sökt 
lösningar som passar för just den specifika platsen. 

• Nybyggnation/Ombyggnad/renovering där man på ett föredömligt 
sätt tagit tillvara det kulturhistoriska värdet och renoverat med 
tidsenlig hänsyn. 

• Nybyggnation/Ombyggnad/renovering där man på ett föredömligt 
sätt tagit tillvara det kulturhistoriska värdet och lyckats införliva 
det i en modern tappning. 

• Arbetsinsats för att på ett varsamt och kontinuerligt sätt utföra 
tidsenligt underhåll på en byggnad. 

Allmänhet, politiker, organisationer, föreningar, företagare och 
fastighetsägare i och utanför Alvesta kommun har möjlighet att föreslå 
kandidater till årets byggpris.  

Juryn som utser årets pristagare består av Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott. Upplysningar lämnas av Magnus Wigren, 0472-150 68. 



Sista dag för inlämning av förslag är den 31 oktober.  
Skicka dina förslag och motivering till:  
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 342 80 Alvesta, alt. 
samhallsbyggnad@alvesta.se . Märk ansökan med 2022 års byggpris. 

Prisutdelning sker i anslutning till kommunfullmäktiges sammanträde i 
december. 

Kriterier Alvesta Kommuns miljöpris 
Miljöpriset kan tilldelas enskilda personer, organisationer, föreningar, 
entreprenörer verksamma inom Alvesta Kommun. 

Priset/utmärkelsen består av en plakett (ett diplom) och ett 
stimulansbidrag på 5 000 kronor. Priset tilldelas för ett gott miljöarbete.  

Minst ett av följande kriterier måste vara uppfyllt: 

• Om det utförda arbetet kan påvisa miljövinst 
• Om det utförda arbetet är framåtsyftande och utvecklingsbart 

med miljön i fokus 
• Om det utförda arbetet sporrar andra att bli mer miljöframsynta 
• Nytänkande innovativt miljöinspirerat 
• Personligt engagemang och intresse med miljön i fokus 

Allmänhet, politiker, organisationer, föreningar, företagare i och utanför 
Alvesta kommun har möjlighet att föreslå kandidater till årets miljöpris.  

Juryn som utser årets pristagare består av Nämnden för 
Myndighetsutövning. Upplysningar lämnas av Carola Gunnarsson, 0472-
152 92. 

Sista dag för inlämning av förslag är den 31 oktober.  
Skicka dina förslag och motivering till:  
SBF Bygg & Miljö, 342 80 Alvesta, alt. bygg.miljo@alvesta.se . 
Märk ansökan med 2022 års miljöpris 

Prisutdelning sker i anslutning till kommunfullmäktiges sammanträde i 
december. 
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Så söker du eller lämnar förslag 
Samtliga invånare över 16 år i Alvesta kommun kan komma in med förslag 
på pristagare till samtliga kategorier. Man kan även föreslå sig själv som 
kulturstipendiat.  

Förslag, referenser och eventuella arbetsprover måste vara kommunen 
tillhanda inom utsatt tid för att komma med i urvalsprocessen. Sista dag 
är 31 oktober 2022.  

Alla priser och stipendier går att söka via kommunens e-tjänster som du 
hittar på www.alvesta.se. 

 
För pris för särskild prestation, pris för insatser som främjar jämställdhet, 
jämlikhet och mångfald samt kulturpris finns även blanketter att hämta i 
kommuners reception  på centralplan 1. 
Nomineringsblankett skickas till: 
Alvesta kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen  
342 80 Alvesta 
eller via E-post: kulturochfritid@alvesta.se 
Märk ansökan med vilket pris du nominerar till. 

Förslag med motivering till byggpris skickas till: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
342 80 Alvesta 
eller via mail samhallsbyggnad@alvesta.se.  
Märk ansökan med 2022 års byggpris. 

Förslag med motivering till miljöpris skickas till:  
SBF Bygg & Miljö 
342 80 Alvesta 
eller via mail till bygg.miljo@alvesta.se. 
Märk ansökan med 2022 års miljöpris 
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Utgivare: 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

Gäller från: sep 2022 

E-post: kulturochfritid@alvesta.se 
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