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Tjänsteskrivelse
1(1)
2019-04-03 | Dnr: KS 2019/272

Kommunstyrelsen

Stadgar för Ledarpris - Revidering
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar reviderade stadgar för ledarpris.
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 att pga ändring av nämndorganisationen att bildningsnämnden ändras till
arbetsliv- och fritidsnämnden.

Beslutsunderlag



Ledarpris
Ledarpris stadgar, antagna

Elektroniskt godkänd av:
Mats Svedberg, kanslichef, 2019-04-16

Beslutet ska skickas till
För kännedom
För verkställighet

Kommunstyrelsen
Mats Svedberg
• Mats.Svedberg@kavlinge.se

Kävlinge kommun
Kullagatan 2, 244 80 Kävlinge
046 - 73 90 00 • kommunen@kavlinge.se • www.kavlinge.se
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Bilaga § x/2019
1(1)

Ledarpris
Stadgar
§1
Kävlinge kommuns ledarpris utdelas som stöd och uppmuntran till förtjänt ledare bland de vid
bildningsnämndens arbetsliv- och fritidsnämndens registrerade föreningar.

§2
Alla kan nominera till ledarpriset. 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.

§3
Pristagare utses av bildningsnämnden arbetsliv- och fritidsnämnden.

§4
Prissumman för ledarpriset är 30 procent av gällande förhöjda prisbasbelopp, avrundat till
närmaste femhundratal. (2015: 45 400 x 0,3 = 13 500 kr).
Bildningsnämnden arbetsliv- och fritidsnämnden kan besluta om reducerat pris eller utebliven
utdelning för enskilt år.
Prissumman kan delas upp på flera pristagare.

§5
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

Ledarpris
Stadgar
§1
Kävlinge kommuns ledarpris utdelas som stöd och uppmuntran till förtjänt ledare bland de vid
bildningsnämndens registrerade föreningar.

§2
Alla kan nominera till ledarpris. Nominering görs via kommunens webbplats kavlinge.se eller
skriftligen till Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge senast den 15 april.

§4
Pristagare utses av bildningsnämnden.

§5
Prissumman för ledarpriset är 30 procent av gällande förhöjda prisbasbelopp, avrundat till närmaste
femhundratal. (2015: 45 400 x 0,22 = 13 500 kr).
Bildningsnämnden kan 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.

Sida 275 av 472

