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KULTUR OCH FRITID  
Mikael Berg Kultur- och fritidsnämnden 
 2021-04-27 

Årets ungdomsledare 2021 
Sammanfattning 
Den rådgivande beredningsgruppen för Årets ungdomsledare har sammanträtt 
den 30 mars 2021. Beredningsgruppen kommer på kultur- och fritidsnämndens 
sammanträde den 27 april 2021 att presentera sitt förslag till kandidat för år 
2021. 

Förslag till beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Årets ungdomsledare för år 2021 

delas ut enligt förslag från den rådgivande beredningsgruppen. 
 

2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att paragrafen förklaras omedelbart  
justerad. 

Ärendet 
Den rådgivande beredningsgruppen för Årets ungdomsledare har sammanträtt 
den 30 mars 2021. Beredningsgruppen kommer på kultur- och fritidsnämndens 
sammanträde den 27 april 2021 att presentera sitt förslag till kandidat för år 
2021. 
 
Beslut om vem som tilldelas Årets ungdomsledare fattas av kultur- och 
fritidsnämnden. Kultur- och fritidschef, tjänstemän inom enheten sport och 
förening har tillsammans med kultur- och fritidsnämndens presidium tagit fram 
ett förslag på kandidat till Årets ungdomsledare. Priset är på 10 000 kr per 
person. 

 
Enligt reglerna för priset ska särskild hänsyn tas till vederbörandes insatser inom 
barn- och ungdomsarbete i åldrarna 7-20 år. Här kan insatsens varaktighet, 
omfattning och ideella natur beaktas. Ledare som verkat kort tid men är 
ambitiösa och befinner sig mitt i sitt ideella arbete bör också beaktas.   
 
Kandidaterna ska vara verksamma i en förening som är registrerad för barn- och 
ungdomsverksamhet hos kultur- och fritidsnämnden. Vidare säger reglerna att 
utdelning av priset bör om möjligt ske i samband med ett stort publikt 
arrangemang inom kommunen eller vid tillfälle som kultur- och fritidsnämndens 
beredningsgrupp finner lämpligt. 
 
Fem stycken nomineringar av kandidater till Årets ungdomsledare har inkommit. 
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Ekonomiska aspekter 
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser. 
 
 
Niklas Roos af Hjelmsäter  Jenny Holmberg 
Kultur- och fritidschef  Re-chef sport och förening  
 
 
Bilaga  
- Regler för Årets ungdomsledare 
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