
 

 

 

REGLEMENTE FÖR MÖNSTERÅS KOMMUNS KULTURPRIS OCH IDROTTSPRIS  
 

KULTURPRIS  

§ 1  

Mönsterås kommuns kulturpris utdelas till personer som bidragit till särskilt värdefulla insatser 

inom det kulturella verksamhetsområdet. Dessa ska vara bosatta inom kommunen. I särskilda fall 

kan pris utdelas till aktör som genom sin verksamhet har eller har haft nära anknytning till 

kommunen.  

Priset kan även tilldelas grupp, organisation el dyl.  

§ 2  

Kulturpristagare, en eller flera, utses av Nämnden för Kultur- och fritid. Nämndens beslut kan inte 

överklagas. Beslut ska motiveras. Nämnden för Kultur- och fritid bestämmer tidpunkt och former 

för prisets utdelning.  

§ 3  

Kulturpriset uppgår för varje år till 10 000 kr så länge inte kommunfullmäktige anvisar annat.  

Medel kan reserveras från ett år till ett annat om lämplig kulturpristagare inte kan utses.  

§ 4  

Kulturpriset kan endast erhållas en gång om icke synnerligen starka skäl till annat föreligger. 

Kulturpriset kan inte sökas. Blankett för nominering finns på www.monsteras.se eller på Kultur- 

och fritidskontoret. 

Nämnden för Kultur- och fritid ska på lämpligt sätt informera allmänheten, att förslag på 

kulturpristagare kan inlämnas till nämnden samt upplysa om vid vilken tidpunkt förslag ska vara 

inlämnade för att kunna prövas i nämnden. Nämnden för Kultur- och fritid äger rätt att utse 

kulturpristagare som inte föreslagits av allmänheten.  

 

IDROTTSPRIS  

§ 1  

Mönsterås kommuns idrottspris är avsett att uppmärksamma idrottsledare/tränare inom Mönsterås 

kommun som under året varit särskilt framgångsrik eller på annat sätt erhållit särskild 

uppmärksamhet i sitt utövande.  

Priset kan även tilldelas för idrottsprestation av utövare tillhörande en förening i Mönsterås eller 

utövare bosatta i Mönsterås kommun. I särskilda fall kan pris utdelas till aktör som genom sin 

verksamhet har eller har haft nära anknytning till kommunen.  

§ 2  

Idrottspristagare, en eller flera, utses av Nämnden för Kultur- och fritid. Nämndens beslut kan inte 

överklagas. Beslut ska motiveras. Nämnden för Kultur- och fritid bestämmer tidpunkt och 

formerna för prisets utdelning.  

§ 3  

Idrottspriset uppgår för varje år till 10 000 kr så länge inte kommunfullmäktige anvisar annat.  

Medel kan reserveras från ett år till ett annat om lämplig idrottspristagare inte kan utses.  

§ 4  

Idrottspriset kan endast erhållas en gång om icke synnerligen starka skäl till annat föreligger. 

Idrottspriset kan inte sökas. Blankett för nominering finns på www.monsteras.se eller på Kultur- 

och fritidskontoret. 

Nämnden för Kultur- och fritid ska på lämpligt sätt informera allmänheten, att förslag på 

idrottspristagare kan inlämnas till nämnden samt upplysa om vid vilken tidpunkt förslag ska vara 

inlämnade för att kunna prövas i nämnden. Nämnden för Kultur- och fritid äger rätt att utse 

idrottspristagare som inte föreslagits av allmänheten. 

§ 5 

Del av priset finansieras av smålandsidrotten varför representant därifrån bjuds in till nämndens 

sammanträde med rätt att erlägga röst på kandidat. 
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