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Riktlinje för Trosa kommuns kultur- och idrottspriser 

Juryn består av kultur- och fritidsnämndens ordinarie ledamöter samt kultur- och 
fritidskonsulenterna. Kultur- och fritidsnämnden fattar slutligt beslut om pristagare. 
Beslutet kan ej överklagas. 
 
Kultur- och Idrottspriserna kan inte sökas, enbart nomineras av tredje person. 
Förslag på kandidat/-er ska skriftligen vara Trosa kommun tillhanda inom 
nomineringsperioden.  
 
Prissumman för respektive pris utgörs av 3 000 kr. 
 
Kultur- och fritidsnämnden bestämmer nomineringsperiod samt när och hur priset 
ska delas ut.   
 
Kriterier för Idrottspriset 

• Priset ska delas ut till den eller de som är under 25 år och som utfört goda 
idrottsprestationer. 

• Priset ska kunna delas ut till elit- och/eller motionsidrottare. 
• Priset ska kunna delas ut till utövare i lagidrott och/eller individuell idrott. 
• Pristagaren eller merparten av pristagarna ska vara mantalsskrivna i Trosa 

kommun. 
• Sportaktiviteten ska vara organiserad under riksförbund. 
• En enskild idrottare eller ett lag kan erhålla priset endast en gång. 
• Anser juryn att ingen uppfyllt dessa kriterier under året ska inget pris delas 

ut. 
 
Kriterier för Årets lag/ledare 

• Priset ska delas ut till en ledare eller ett lag som under året har profilerat sig 
på ett särskilt förtjänstfullt sätt, ej nödvändigtvis genom idrottsprestationer, 
inom sin sport. 

• Pristagaren eller merparten av pristagarna ska vara mantalsskrivna i Trosa 
kommun. 

• Sportaktiviteten ska vara organiserad under riksförbund. 
• En ledare eller ett lag kan erhålla priset endast en gång. 
• Anser juryn att ingen uppfyllt dessa kriterier under året ska inget pris delas 

ut. 
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Kriterier för Kulturpriset 

• Kulturpriset delas ut till person eller grupp för förtjänstfulla insatser inom 
kulturella områden såsom litteratur, musik, bildkonst, fotokonst. 
konsthantverk, teater, dans, textilkonst, musei- och utställningsverksamhet, 
lokalhistoriskt arbete och/eller forskning eller andra jämförbara områden. 

• Kulturpristagaren/kulturpristagarna ska vara bosatta eller verksamma i 
Trosa kommun, ha annan särskild anknytning till kommunen eller utfört en 
för kommunen värdefull kulturell gärning. 

• En enskild pristagare kan erhålla priset endast en gång. 
• Anser juryn att ingen uppfyllt dessa kriterier under året ska inget pris delas 

ut. 
 
 
 
Riktlinje för Trosa kommuns kultur- och idrottspriser har antagits av 
kommunfullmäktige 2019-10-23, § 78, dnr KS 2019/143 och gäller från den 1 
januari 2020. 
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