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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Dnr KSF 2019/666

§ 249 Utredningsuppdrag: vilka priser och
utmärkelser som Höörs kommun ska dela
ut i framtiden
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:
Bordlägger ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott den 11 februari 2020.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen uppdrog 2019-08-13 åt kommundirektören att utreda vilka priser och
utmärkelser Höörs kommun ska dela ut framöver. Under utredningen har en rad
utmärkelser och priser identifierats. Dessa har olika form och delas ut av olika beslutande
organ, förekomsten av uppvaktning varierar också.
Under utredningens gång har det blivit tydligt att de olika utmärkelserna formulerats
utifrån olika behov vid olika tidpunkter. Vissa utmärkelser har därför inte kunnat delas ut
varje år. Det är önskvärt att ett nytt förslag till utmärkelser inte i sig självt skapar ett behov
av att skapa nya utmärkelser utan bör rymma en flexibilitet för de olika händelser,
verksamheter och kommuninvånare som kommunen kan komma att vilja uppvakta. För att
ett sådant förslag ska gå att ta fram krävs det nu en politisk beredning för att identifiera
vilka företeelser som det finns en politisk vilja att uppmärksamma.
Från förvaltningens sida är det även önskvärt att formerna för uppvaktning i så stor
utsträckning som möjligt definieras.

Höörs kommun delar ut följande priser:
Byggnadsvårdspris (kultur, arbete och folkhälsa NKAF 2019/65)
Syftet med priset är att stimulera fastighetsägare till god byggnadsvård, där byggnadens
kulturhistoriska värden beaktas och hänsyn tas till såväl byggnad som omgivning.
Byggnadsvårdspriset utgörs av två delar:

En gjuten bronsplakett med inskriptionen ”Höör kommuns Byggnadsvårdspris 20xx”.
Plaketten är avsedd att fästas på byggnadens fasad eller annan lämplig plats.
Inramat diplom med namn på pristagare och prisbelönad fastighet samt juryns motivering.

Sport 60:s vandringspris (kultur, arbete och folkhälsa NKAF 2019/123)
Justerande
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Priset ska vara ständigt vandrande och delas ut till ungdom ännu inte fyllt 20 år och är
bosatt i Höörs kommun eller aktiv i förening med verksamhet i Höörs kommun.
Pristagaren får en minnespokal, diplom och 3 000 kronor.
2019 inkom ingen nominering
Bästa idrottsmannagärning (kultur, arbete och folkhälsa NKAF 2019/64)
Priset delas ut till enskild idrottsutövare bosatt i Höörs kommun eller aktiv i förening med
verksamhet i Höörs kommun eller en lagkombination verksam i kommunen som under
året utfört en prestation inom sin gren vilken gör Höörs namn känt och som är ett
föredöme för den uppväxande ungdomen i samhället.
Pristagaren eller lagkombinationen får ett diplom och 5 000 kronor.
Kulturpris/kulturstipendium (kultur- och fritidsnämnden NKAF 2019/122)
Stipendiet ska ses som en ekonomisk uppmuntran till den eller de som gör värdefulla
insatser på det kulturella området. Pristagaren erhåller ett diplom och 5 000 kronor.
2019 har inga nomineringar har inkommit.
Kulturpris/kulturstipendium ungdom (kultur- och fritidsnämnden NKAF 2019/)
Stipendiet ska ses som en ekonomisk uppmuntran till den eller de som gör värdefulla
insatser på det kulturella området. Stipendiemottagaren ska vara bosatt i, eller ha
anknytning till, Höörs kommun och ska inte ha fyllt 21 år. Pristagaren får ett diplom och 3
000 kr.
2019 inkom två nomineringar, båda rörde en tidigare vinnare. Det är inte möjligt att motta
stipendiet två gånger.
Miljöpris (kommunstyrelsen KSF 2019/165)
Miljöpriset delas ut årligen till enskild person, företag, organisation, skolklass eller annan
grupp, med säte i Höörs kommun eller annan särskild anknytning till kommunen.
Miljöpriset delas ut för berömvärd insats inom miljöområdet. Insatsen ska leda till en
bättre och hållbar miljö genom exempelvis information, undervisning, produktutveckling
eller aktivt miljö- och naturvårdsarbete.
Prissumman uppgår 2019 till 11 000 kr vilket motsvarar 24 % av ett prisbasbelopp. Priset
delas vanligtvis ut i samband med Kulturkvartersdagen den 6 juni.
Integrationspris (kommunstyrelsens arbetsutskott KSF 2018/300)
Höörs kommun har instiftat ett integrationspris för att uppmuntra insatser som främjar
arbete för ökad integration. Priset utgörs av 5 000 kronor samt ett diplom.
Integrationspriset delas ut till den person, organisation eller förening som gjort en insats
för ökad integration i kommunen. Insatsen ska främja samarbete och bidra till möten
mellan människor med olika etnisk bakgrund.
2019 inkom ingen nominering.
Årets Höörsambassadör (kommunstyrelsen KSF 2018/467)
Justerande
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Årets Höörsambassadör har utsetts varje år sedan 2005. Utmärkelsen går till en person,
ett företag eller en förening, som genom sin verksamhet, sitt arbete, sitt sätt att agera och
synas, har visat sig vara en god ambassadör och marknadsförare av Höör, och förstärkt
den positiva bilden av vår kommun.
Presenteras på Guldfesten.
Hedersmedborgare (kommunstyrelsen KSF 2016/398)
Kommunen kan utse en hedersmedborgare för att uppmärksamma en person med
anknytning till kommunen som har uträttat något som gagnat kommunen i en vid
bemärkelse.
Följande kriterier ska gälla för utmärkelsen:
Personen ska vara, eller har varit bosatt eller verkat i kommunen
Endast enskild person kan komma i fråga, inte en grupp
De skeenden som premieras ska upplevas som positivt för kommunen och kan vara av
idrottslig, konstnärlig, affärsmässig eller annan art
Utmärkelsen är inte givet årligen återkommande utan delas ut vid behov
Den som utnämns till hedersmedborgare premieras med blommor och diplom som delas
ut av kommunfullmäktige
Beslut om vem som ska utses till hedersmedborgare fattas av kommunstyrelsen
Beredning av ärendet inför kommunstyrelsens beslut sker samordnat med utnämning av
Årets Höörsambassadör
Policy för uppvaktning i samband med SM-guld och liknande idrottsprestationer (KFO
samt nämnden för kultur arbete och folkhälsa KSF 2018/266)
Det verkar inte som om en policy tagits fram i enlighet med KS beslut.
Uppvaktning 100 åringar (genomförs av kommunfullmäktiges ordförande KSF 2017/554)
Uppvaktningsgrupp: kommunfullmäktiges presidium och kommunalråden samt
socialnämndens presidium.
Kommunledningskontoret tar före årsskiftet ut en lista ur Kommuninvånarregistret (KIR).
Delger namn och datum för uppvaktning till den uppvaktningsgruppen.
Kommunledningskontoret kontaktar berörd kommuninvånare som ska uppvaktas strax
före födelsedagen. (för att vi ska förvissa oss om att vilja om att bli uppvaktad och andra
eventualiteter).
Kommunledningskontoret meddelar uppvaktningsgruppen samt överenskommer om inköp
av lokalproducerad gåva och/eller blommor för ett sammanlagt belopp om maximalt 500
kr.

Civilkuragepriset (ej beslutat vem som skulle fatta beslut om att dela ut priset KSF
2019/291)
Justerande
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Syftet är att uppmärksamma lyfta fram personer som utgör goda exempel genom uppvisat
civilkurage. Utmärkelsens form är ej fastställd.
Nominering till Region Skånes kulturpris (NKAF 2019/51 KFN 2018/32)
Region Skånes kulturpris ska främja utvecklingen av kulturlivet i Skåne genom att lyfta
fram och premiera enskilda individeras bidrag till förnyelse och utveckling av kulturlivet
genom konstnärligt skapande i vid bemärkelse. Personen ska ha anknytning till Skåne
och prissumman för 2018 var 100 000 kronor.

Beslutsunderlag
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