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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.

Integration och mångfaldspris
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 etnisk 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.

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
kulturstipendier 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.

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.

Värdering, urval, beslut och utdelning
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.
Priser och stipendier handläggs inom kultur- och fritidsförvaltingen.
Slutligt beslut fattas av kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott.
Prisutdelning sker i anslutning till kommunfullmäktiges
sammanträde i december.

Nomineringsblankett skickas till:
Alvesta kommun Kultur- och fritidsförvaltningen
Centralplan 1
342 80 Alvesta
E-post: kulturochfritid@alvesta.se
Märk kuvertet/ E-post med vilket pris du nominerar till!
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