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Riktlinjer för priset Årets förening 
Ett pris som uppmärksammar det lokala 
föreningslivet 
 
 

 

Bakgrund 
Med priset Årets förening vill nämnden för Kultur & Fritid uppmärksamma och premiera föreningar i 
Kungsbacka kommun som på ett framgångsrikt sätt bedriver sin verksamhet. 
 
Allmänna bestämmelser 
1. Berättigad att erhålla priset Årets förening är:  
       a. Förening verksam inom något av nämnden för Kultur & Fritids ansvarsområden.  
       b. med anknytning till Kungsbacka kommun.  
2. Nämnden för Kultur & Fritid ansvarar för att efter nomineringar utse pristagare.  
3. Utdelning av priset sker årligen under Kultur & Fritids prisceremoni och verkställs av nämnden för Kultur  
    & Fritids ordförande. 
 

Bedömningsvillkor  
Tilldelas förening, verksam inom nämnden för Kultur & Fritids ansvarsområde, som har verkat för en stark 
gemenskap under demokratiska former samt skapat engagemang och mervärden för lokalsamhället på ett 
framgångsrikt sätt.  

Det kan vara att framgångsrika framsteg uppvisats inom t.ex. inkludering, integration, jämställdhet- och 
värdegrundsarbete.  
 

Nomineringsprocess  
Föreningar som uppfyller kriterierna till priset kan nomineras under den av Kultur & Fritid avsatta 
nomineringsperioden.  

Nämnden för Kultur & Fritid ansvarar för att bereda och besluta om vem som ska tilldelas priset. Beredning 
och beslut hålls hemligt till dess att Kultur & Fritids prisceremoni äger rum. 
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Övriga villkor  
Prissumman utgår med 15 000 kronor och utdelas under Kultur & Fritids prisceremoni.  

Prissumman förväntas användas till vidareutveckling inom pristagarens område.  

Priset finansieras och delas ut på uppdrag av nämnden för Kultur & Fritid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslutad av: Kommunfullmäktige 2021-09-07 § 115, KS Dnr 2021-00279 

Gäller från: 2021-09-07 

Ansvarig förvaltning: Förvaltningen för Kultur & Fritid 

Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se 

Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka 
kungsbacka.se 
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