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Inledning 

Orust kulturpris delas ut till en pristagare som på ett förtjänstfullt sätt har utfört en kulturgärning 
för Orust kommun och dess invånare. Prisutdelning sker vartannat år med start 2022.  
 

Reglernas syfte och målgrupp 

Reglerna syftar till att ange ramarna för tilldelning av Orust kommuns kulturpris.  

Regler 

• Orust kulturpris delas ut vartannat år för förtjänstfulla insatser såsom litteratur, konst, 
kulturminnesvård, hembygdsforskning, musik, dans, teater, slöjd, bildningsverksamhet 
eller annan kulturell verksamhet för Orust kommun och dess invånare. 

• Kulturpriset kan utdelas till enskild person, till flera personer gemensamt eller till förening 
eller annan sammanslutning. 

• Enskilda anställda som har en koppling till kulturverksamheten kan inte nomineras till 
priset. Samma sak gäller för kommunala verksamheter. 

• Ingen enskild person eller förening kan få kulturpriset mer än en gång.  

• Vem eller vilka som helst, utom kommunstyrelsen eller utskottet för samhällsutvecklings 
ledamöter gemensamt, får föreslå kulturpristagare. Förslagen skall lämnas till utskottet för 
samhällsutveckling senast den 1 oktober årligen. Endast de kandidater som föreslås 
aktuellt utdelningsår kan utses till årets kulturpristagare. Utskottet för samhällsutveckling 
förbehåller sig rätten att avstå från att dela ut priset.  

• Senast en månad före förslagstidens utgång skall utannonsering om förslag till 
kulturpristagare verkställas.  

• Beslut om utdelning av kulturpriset fattas av utskottet för samhällsutveckling under 
oktober månad. 

• Kulturpriset uppgår till ett värde som kommunstyrelsen i aktuell årsbudget beslutat.  

• Med priset förslagsvis följer ett särskilt diplom undertecknat av kommunfullmäktiges och 
utskottet för samhällsutvecklings ordförande.  

• Kulturpriset utdelas av utskottet för samhällsutvecklings ordförande (enligt beslut av 
arbetsutskottet 2020-11-11 § 196) i samband med höstens föreningsvecka om inget annat 
föreslås. 

Förvalta regeln 

Säkerställa styrdokument 

Dokumentansvarig chef i förvaltningen ansvarar för att verksamheten har en rutin för att 
styrdokument är aktuella och publiceras på rätt sätt. Dokumentansvarig chef har också ansvar för 
att medarbetarna är informerade om styrdokumenten. 

Målgruppen för regeln ansvarar för att ta del av och efterleva den. 

Avvikelser och förslag 

Den som läser regeln och upptäcker avvikelser eller har kännedom om sådant som påverkar 
regeln såsom förändringar i lagstiftning, avvikelser eller har förslag till förändringar meddela 
kontaktperson för regeln. 


