BYGGNADSVÅRDSPRIS
Klippans Kommuns byggnadsvårdspris utdelas för god byggnadsvård eller annan betydande insats för
bevarande av värdefull bebyggelsemiljö.
Priset utdelas till någon som gjort en betydande insats inom byggnadsvården i kommunen och är bosatt eller
verksam i Klippans kommun.
Priset utdelas årligen. Utdelningstvång föreligger inte.
Byggnadsvårdspriset består av en skylt med texten ”Klippans kommuns byggnadsvårdspris 20xx”.
Kultur-och fritidsnämnden utser pristagare efter samråd med Klippans kommuns stadsarkitekt. Beslutet kan
ej överklagas.
Förslag på pristagare kan lämnas av invånare i kommunen, personal på Kultur- och fritidsförvaltningen eller
ledamöter i Kultur- och fritidsnämnden.
Förslag kan lämnas fram till och med den sista februari efterkommande år. Det är Kultur- och
fritidsnämndens ansvar att genom annonsering senast den 1 december upplysa om Byggnadsvårdspriset.
Byggnadsvårdspriset utdelas i samband med nationaldagsfirandet efterkommande år av Kultur- och
fritidsnämndens ordförande som vid utdelningstillfället presenterar och motiverar valet av pristagare.

FÖRENINGSLEDARPRIS
Klippans kommuns föreningsledarpris delas ut till en föreningsledare som utfört ett framgångsrikt arbete
inom kommunens föreningsliv.
Priset utdelas till en enskild person som är bosatt eller verksam i Klippans kommun.
Priset delas ut årligen. Utdelningstvång finns ej.
Priset kan endast delas ut en gång till samma person, undantag om föreningsledaren är verksam i flera
föreningar.
Föreningsledarpriset består av ett stipendium om 10 000 kr och ett diplom. 5000 kr av prispengarna tillfaller
den enskilde ledaren och resterande 5000 kr tillfaller ledarens förening som ska använda dessa pengar enligt
pristagarens vilja.
Pristagararen hedras genom en plakett placerad på en central plats i kommunen.
Kultur-och fritidsnämnden utser pristagare. Beslutet kan ej överklagas.
Förslag på pristagare kan lämnas av invånare i kommunen, personal på Kultur- och fritidsförvaltningen eller
ledamöter i Kultur- och fritidsnämnden.
Förslag kan lämnas fram till och med den sista februari efterkommande år. Det är Kultur- och
fritidsnämndens ansvar att genom annonsering senast den 1 december upplysa om Föreningsledarpriset.
Föreningsledarpriset utdelas i samband med nationaldagsfirandet efterkommande år av Kultur- och
fritidsnämndens ordförande som vid utdelningstillfället presenterar och motiverar valet av pristagare.

KULTURPRIS
Kulturpriset utdelas för förtjänstfull insats inom skilda kulturella områden såsom litteratur, konst,
arkitektur, musik, teater, dans, foto, film, journalistik, konsthantverk, folkbildning, hembygdsverksamhet,
bevarande av kulturhistoriskt värdefulla miljöer och byggnader eller insatser inom andra därmed
jämförbara områden.
Priset utdelas till enskild person/personer alternativt förening som är bosatt eller verksam i Klippans
kommun, ha annan särskild anknytning till kommunen eller utfört en för kommunen värdefull kulturell
gärning.
Priset delas ut årligen. Utdelningstvång finns ej.
Kulturpriset består av ett stipendium om 10 000 kr, en minnesgåva och ett diplom.
Pristagararen hedras genom en plakett placerad på en central plats i kommunen.
Kultur-och fritidsnämnden utser pristagare. Beslutet kan ej överklagas.
Förslag på pristagare kan lämnas av invånare i kommunen, personal på Kultur- och fritidsförvaltningen eller
ledamöter i Kultur- och fritidsnämnden.
Förslag kan lämnas fram till och med den sista februari efterkommande år. Det är Kultur- och
fritidsnämndens ansvar att genom annonsering senast den 1 december upplysa om Kulturpriset.
Kulturpriset utdelas i samband med nationaldagsfirandet efterkommande år av Kultur- och fritidsnämndens
ordförande som vid utdelningstillfället presenterar och motiverar valet av pristagare.

NYTÄNKARPRIS
Klippans kommuns Nytänkarpris delas ut till förening eller person som på ett nytänkande, kreativt eller
oväntat sätt utvecklat det lokala föreningslivet eller kommunens arrangemangs-/evenemangsutbud.
Priset utdelas till en ideell förening som har sin verksamhet i Klippans kommun eller enskild person som är
bosatt eller verksam i Klippans kommun.
Priset delas ut årligen. Utdelningstvång finns ej.
Nytänkarpriset består av ett stipendium om 5000 kr och ett diplom.
Pristagararen hedras genom en plakett placerad på en central plats i kommunen.
Kultur-och fritidsnämnden utser pristagare. Beslutet kan ej överklagas.
Förslag på pristagare kan lämnas av invånare i kommunen, personal på Kultur- och fritidsförvaltningen eller
ledamöter i Kultur- och fritidsnämnden.
Förslag kan lämnas fram till och med den sista februari efterkommande år. Det är Kultur- och
fritidsnämndens ansvar att genom annonsering senast den 1 december upplysa om Nytänkarpriset.
Nytänkarpriset utdelas i samband med nationaldagsfirandet efterkommande år av Kultur- och
fritidsnämndens ordförande som vid utdelningstillfället presenterar och motiverar valet av pristagare.

