
PRINCIPER FÖR BEVILJANDE AV KULTURPRIS FR.O.M. 1.1.2019 

  

Beredning: chef för biblioteks- och fritidstjänster Maarit Tuomisto,  

tfn  050 386 0825, e-post: fornamn.efternamn@sjundea.fi 

  

Enligt 73 § 16 punkten i Sjundeå kommuns förvaltningsstadga ingår det i 

bildningsnämndens uppgifter att besluta om bidrag inom sitt ansvarsområ-

de.  

 

I Sjundeå kommun har man årligen belönat framgångsrika idrottare, men 

kulturaktörer har hittills inte belönats. Kommunen borde också ta hänsyn 

till kultur- och konstaktörer på motsvarande sätt och därför ska principerna 

för beviljandet av kulturpris fastställas. 

  

Kulturpriset delas ut för en särskild satsning inom kulturen och konsten i 

Sjundeå under det senaste året eller ett långfristigt arbete för kulturen och 

konsten i Sjundeå. Priset kan beviljas för en gjord eller framkommen kul-

turgärning (exempelvis evenemang, produkt, organisation eller person), 

som genom sin tillvaro eller verksamhet har utvecklat eller berikat kultur- 

eller konstlivet i kommunen. Priset kan beviljas antingen en privatperson, 

en grupp eller ett samfund.  

  

Priset kan beviljas årligen eller lämnas outdelat enligt bildningsnämndens 

omdöme. Priset beviljas endast en gång för samma sak till samma mottaga-

re. Priset beviljas av Sjundeå kommuns bildningsnämnd och priset är 500 €. 

För ändamålet reserveras årligen ett anslag under kostnadsstället ’Kultur-

tjänster’ (KS 3850) i driftsekonomin på kontot 4742 ’Understöd för sam-

fund’.  

  

Motiverade förslag på mottagare av priset ska lämnas in senast 31.5. och 

priset delas ut på Sjundeå-dagen.  

  

Förslag:                             Bildningsdirektören: 

  

Bildningsnämnden beslutar fastställa principerna för beviljandet av kultur-

pris från och med 1.1.2019. 

  

Kulturpriset delas ut för en särskild satsning inom kulturen och konsten i 

Sjundeå under det senaste året eller ett långfristigt arbete för kulturen och 

konsten i Sjundeå. Priset kan beviljas för en gjord eller framkommen kul-

turgärning (exempelvis evenemang, produkt, organisation eller person), 

som genom sin tillvaro eller verksamhet har utvecklat eller berikat kultur- 

eller konstlivet i kommunen. Priset kan beviljas antingen en privatperson, 

en grupp eller ett samfund.   

 

Priset kan beviljas årligen eller lämnas outdelat enligt bildningsnämndens 

omdöme. Priset beviljas endast en gång för samma sak till samma mottaga-

re. Priset beviljas av Sjundeå kommuns bildningsnämnd och priset är 500 €. 

För ändamålet reserveras årligen ett anslag under kostnadsstället ’Kultur-

tjänster’ (KS 3850) i driftsekonomin på kontot 4742 ’Understöd för sam-

fund’.   

 

Motiverade förslag på mottagare av priset ska lämnas in senast 31.5. och 

priset delas ut på Sjundeå-dagen. 



 

Beslut: Enligt förslaget. 


