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Sammanfattning
1 § På Sveriges nationaldag eller ett bättre passande offentligt evenemang delar

Grästorps kommun ut tre stycken priser till invånare utifrån olika prestationer. Dessa
priser är kulturpris, hållbarhetspris och ungdomsledarpris.

2 § Kommunstyrelsen utser pristagare och förslag ska vara kommunen tillhanda före
april månads utgång.

3 § Priserna kan reserveras från ett år till ett annat samt avstås helt från att utdelas.

Kulturpris
4 § Kulturpriset är 5 000 kronor.
Priset utdelas till en eller fördelas på flera personer och är avsett att uppmuntra för
tjänstfull verksamhet inom skilda kulturella områden. Priset ges till personer som är
bosatta eller uppväxta i Grästorps kommun. Efter utannonsering har såväl enskilda
personer som organisationer rätt att lämna förslag på pristagare.

Hållbarhetspris
5 § Hållbarhetspriset är på 5 000 kronor.

Hållbarhetspriset instiftas för att delas ut årligen och stimulera enskilda, organisationer och företag till
ett ökat engagemang för att främja en hållbar utveckling i Grästorps kommun.
Regler: Bosatt i kommunen eller ha särskild anknytning till kommunen och kan delas ut till
privatperson, förening, kommunal verksamhet eller företag som bedriver verksamhet i Grästorp.
Det är möjligt att nomineras flera år. Man kan dock inte tilldelas pris flera år för samma insats.
Förslaget är att priset utlyses via kommunens informationskanaler samt genom annonsering i lokal
press med nomineringstid på minst två veckor.
Beredning för priset sker i Samhällsutvecklingsutskottet och beslut tas i Kommunstyrelsen.
Det är möjligt att nomineras flera år. Man kan dock inte tilldelas pris flera år för samma insats.
Priset ska utgå från de 17 globala målen för hållbar utveckling.

Kan vara något som:
- Ökar kunskaperna om hållbarhetsfrågor
- Ökar kännedom om samt skydda och vårda värdefulla natur- och kulturmiljöer
- Bevarar den biologiska mångfalden
- Främjar människors hälsa
- Främjar delaktighet, inkludering och livskvalitet

Ungdomsledarpris
5 § Ungdomsledarpriset är 5 000 kronor.
Priset delas ut till en eller fördelat på flera personer och är avsett att uppmuntra förtjänstfullt ideellt arbete som ungdomsledare i föreningslivet i Grästorp. Priset ges
endast till personer som har gjort ett förtjänstfullt arbete inom Grästorps kommun. Efter
utannonsering har såväl enskilda personer som organisationer rätt att lämna förslag om
pristagare.

