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Tjänsteskrivelse
1(1)
2019-04-23 | Dnr: KS 2019/270

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens förslag till
antagande av reviderade stadgar för
kulturmiljöpris
Förslag till beslut
Kommunfullmäktiges beslut
Reviderade stadgar för kulturmiljöpris antas, enligt bilaga Kf § x/2019.
Antagna stadgar ska börja att gälla från och med 2020 års pris.

Ärendebeskrivning
Inom kommunens administration pågår en digitalisering för att effektivisera arbetet och/eller att
göra det lättare att komma i kontakt med och kommunicera med kommunen. En sådan
digitalisering är E-tjänster. Pappersansökningar kommer därför att kompletteras med möjlighet
att ansöka via E-tjänst.
Vidare föreslås att sista ansökningsdag för samtliga priser sätts till den 31 mars för att bättre
stämma in i beslutsprocessen.
Slutligen föreslås p g a ändring av nämndorganisationen bildningsnämnden ändras till arbetslivoch fritidsnämnden.

Beslutsunderlag
•
•
•

Kommunstyrelsens beslut § 82/2019, Stadgar för Kulturmiljöpris - Revidering
Kulturmiljöpris
Kulturmiljöpris stadgar, antagna

Elektroniskt godkänd av:
Mats Svedberg, kanslichef, 2019-04-25

Beslutet ska skickas till
För kännedom

Kommunstyrelsen
Pernilla Skånstad
• Pernilla.Skanstad@kavlinge.se

Kävlinge kommun
Kullagatan 2, 244 80 Kävlinge
046 - 73 90 00 • kommunen@kavlinge.se • www.kavlinge.se
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Kommunstyrelsen, protokoll
2019-04-24

29(71)
Dnr: KS 2019/270

§82

Stadgar för Kulturmiljöpris - Revidering
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar reviderade stadgar för kulturmiljöpris, enligt bilaga Kf § x/2019
Antagna stadgar ska börja att gälla från och med 2020 års pris.

Ärendebeskrivning
Inom kommunens administration pågår en digitalisering för att effektivisera arbetet och/eller att
göra det lättare att komma i kontakt med och kommunicera med kommunen. En sådan
digitalisering är E-tjänster. Pappersansökningar kommer därför att kompletteras med möjlighet
att ansöka via E-tjänst.
Vidare föreslås att sista ansökningsdag för samtliga priser sätts till den 31 mars för att bättre
stämma in i beslutsprocessen.
Slutligen föreslås på grund av ändring av nämndorganisationen bildningsnämnden ändras till
arbetsliv- och fritidsnämnden.

Beslutsunderlag

Signature reference: 8c4fd3a5-e0d2-4283-be22-85743bf5e3c7

x
x
x

Stadgar för Kulturmiljöpris - Revidering, tjänsteskrivelse
Kulturmiljöpris
Kulturmiljöpris stadgar, antagna

Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunfullmäktige därefter till arbetsliv- och fritidsnämnden
Kommunfullmäktige därefter till kommunstyrelsen
För verkställighet
Kommunfullmäktige därefter till Pernilla Skånstad, nämndsekreterare, för publicering på
www.kavlinge.se

Utdragsbestyrkande
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Bilaga § x/2019
1(1)

Kulturmiljöpris
Stadgar
§1
Kävlinge kommuns kulturmiljöpris delas ut för värdefulla och för kommunen positiva och
utvecklande insatser inom området. Priset kan fås för litteratur, konst, musik, teater, dans, foto,
film, journalistik, forskning, hembygdsvård och folkbildning. Vidare kan restaurering, om- och
tillbyggnad samt nybyggnad av hus och trädgårds- eller landskapsmiljöer uppmärksammas eller
andra därmed jämförbara områden.

§2
Priset kan tilldelas enskilda personer, juridiska personer och ideella föreningar som är eller har
varit bosatta/ verksamma inom Kävlinge kommun eller har annan särskild anknytning till
kommunen. Även objekt (till exempel en byggnad) inom kommunen kan tilldelas priset.

§3
Alla kan nominera till kulturmiljöpriset. Nominering/ ansökan görs via en e-tjänst på kommunens
webbplats kavlinge.se eller skriftligen till Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge.
Nomineringar ska vara Kävlinge tillhanda senast den 31 mars 15 april.

§4
Pristagare utses av kommunstyrelsens och bildningsnämndens arbetsliv- och fritidsnämndens
presidier.

§5
Prissumman för kulturmiljöpriset är 60 procent av gällande förhöjda prisbasbelopp, avrundat till
närmaste femhundratal. (2015: 45 400 x 0,6 = 27 000kr).
Kommunstyrelsens och bildningsnämndens arbetsliv- och fritidsnämndens presidier kan
gemensamt besluta om reducerat pris eller utebliven utdelning för enskilt år.
Prissumman kan delas upp på flera pristagare.

§6
Priset ska delas ut vid ett allmänt arrangemang under juni månad. Tid och plats beslutas av
fullmäktiges presidium.

Kävlinge kommun, Kävlinge
Besöksadress: Kullagatan 2
046-73 90 00 • kontakt@kavlinge.se • www.kavlinge.se
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Priser

Kulturmiljöpris
Stadgar
§1
Kävlinge kommuns kulturmiljöpris delas ut för värdefulla och för kommunen positiva och utvecklande
insatser inom området. Priset kan fås för litteratur, konst, musik, teater, dans, foto, film, journalistik,
forskning, hembygdsvård och folkbildning. Vidare kan restaurering, om- och tillbyggnad samt
nybyggnad av hus och trädgårds- eller landskapsmiljöer uppmärksammas eller andra därmed
jämförbara områden.

§2
Priset kan tilldelas enskilda personer, juridiska personer och ideella föreningar som är eller har varit
bosatta/ verksamma inom Kävlinge kommun eller har annan särskild anknytning till kommunen. Även
objekt (till exempel en byggnad) inom kommunen kan tilldelas priset.

§3
Alla kan nominera till kulturmiljöpriset. Nomineringar/ansökningar görs via kommunens webbplats
kavlinge.se eller skriftligen till Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge senast den 15 april.

§4
Pristagare utses gemensamt av kommunstyrelsens och bildningsnämndens presidier.

§5
Prissumman för kulturmiljöpriset är 60 procent av gällande förhöjda prisbasbelopp, avrundat till
närmaste femhundratal. (2015: 45 400 x 0,6 = 27 000kr).
Kommunstyrelsens och bildningsnämndens presidier kan gemensamt besluta om reducerat pris
eller utebliven utdelning för enskilt år.
Prissumman kan delas upp på flera pristagare.

§6
Priset ska delas ut vid ett allmänt arrangemang under juni månad. Tid och plats beslutas av
fullmäktiges presidium.
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