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Kriterier för priser 
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Pris för föreningsledare 

Pris för unga föreningsledare 

Pris för motverkande av rasism och främlingsfientlighet 
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Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. 

Beslut ska alltid föregås av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut 

som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, ska föregås av en barnkonsekvensanalys.   



 
 

 

 

Kriterier för priser 

Kriterier för kulturpris 

Priset syftar till att uppmärksamma person eller personer som gjort betydande 

insatser inom det kulturella området.  

Kulturpriset utdelas årligen till en enskild person eller grupp som skall vara 

verksamma inom kommunen.  

Prissumma: 10 000 kronor. Prissumman fastställs av kommunstyrelsen. 

Nominering till kulturpriset kan föreslås av förening eller enskild person. 

Förslagen ska skriftligen inlämnas till förvaltningen senast 1 oktober. 

Utdelningen sker vid årets sista kommunfullmäktigesammanträde.  

 

Kriterier för pris till föreningsledare 

Priset avser att uppmärksamma och uppmuntra förtjänstfulla föreningsledare 

som ett led i att utveckla kommunens föreningsliv.  

Mottagare av priset ska vara verksamma i ideell förening som har sitt säte i 

Tranemo kommun och ska ha utfört ett betydelsefullt ideellt arbete för sina 

föreningar främst avseende insatser som främjar barn och ungdomsverksamhet. 

Två priser delas ut varje år och prissumman är 5 000 kronor/ledare. Prissumman 

fastställs av kommunstyrelsen.  

Priset kan delas mellan två personer/ledare och kan endast mottas en gång under 

sina verksamma år i föreningen. 

Nominering till pris för föreningsledare kan föreslås av förening eller enskild 

person. Förslagen ska skriftligen inlämnas till förvaltningen senast 1 oktober. 

Utdelningen sker vid årets sista kommunfullmäktigesammanträde 

 

Kriterier för pris för unga föreningsledare 

Priset avser att uppmärksamma och uppmuntra förtjänstfulla unga 

föreningsledare som ett led i att utveckla kommunens föreningsliv.  



 
 

 

 

Mottagare av priset ska vara verksamma i ideell förening som har sitt säte i 

Tranemo kommun och ska ha utfört ett betydelsefullt ideellt arbete för sina 

föreningar främst avseende insatser som främjar barn och ungdomsverksamhet.  

2 priser delas ut varje år och mottagare av priset ska vara högst 25 år gamla.  

Prissumma är 5 000 kronor/ledare. Prissumman fastställs av kommunstyrelsen.  

Priset kan delas mellan två personer/ledare och kan endast mottas en gång under 

sina verksamma år i föreningen. 

Nominering till pris för unga föreningsledare kan föreslås av förening eller 

enskild person. Förslagen ska skriftligen inlämnas till förvaltningen senast 1 

oktober. Utdelningen sker vid årets sista kommunfullmäktigesammanträde.  

 

Pris för motverkande av rasism och främlingsfientlighet 

Prisets syfte är att lyfta fram goda exempel på aktiviteter som främjat integration 

och motverkat rasism och främlingsfientlighet. Mottagare kan vara föreningar, 

skolklasser, enskilda medborgare o dyl. som arbetat aktivt med 

integrationsfrågor och antirasism. 

Prissumman är 10 000 kronor och utdelas i samband med kommunens 

nationaldagsfirande den 6 juni. 

Skriftlig ansökan om priset ska vara inskickat senast den 26 maj till Tranemo 

kommun, kommunfullmäktige, 514 80 Tranemo eller till kommun@tranemo.se 

 

 


