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Ändring av fritidsnämndens stipendier from 2007
Ärendebeskrivning
Nu gällande stipendium enligt kommunfullmäktiges beslut 1993-06-21, § 142,
är uppdelade i tre kategorier:
-

Idrottsstipendium
Ungdomsledarstipendium inom idrottsverksamhet
Ungdomsledarstipendium inom annan verksamhet

Stipendiesumman är 10 000 kronor vardera.
Fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att
-

slå ihop ungdomsledarstipendium inom idrottsverksamhet och
ungdomsledarstipendium inom annan verksamhet.
Stipendiesumman föreslås höjas till 15 000 kronor.

-

idrottsstipendium aktiv idrottsman/kvinna är oförändrat utom
att stipendiesumman höjs även där till 15 000 kronor.

-

följande kriterier ska gälla för att ansöka om fritidsnämndens
stipendium :
Idrottsstipendium
Utdelas varje år till idrottsman/kvinna, bosatt i Luleå kommun, som
stimulans till framgångsrikt idrottsutövande och som ett uttryck för
uppskattning av en god idrottsprestation.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Ungdomsledarstipendium
Utdelas varje år till ledare inom barn- och ungdomsverksamhet,
som stimulans till framgångsrikt ledarskap och som ett uttryck för
uppskattning av en god ledargärning
Ledaren ska verka för en demokratisk fostran där social kompetens,
jämlikhet och allas lika värde är vägledande.
Ledaren ska vara bosatt i Luleå kommun och verksamheten ska också
bedrivas i Luleå kommun.
Förslag till kandidater inlämnas till fritidsnämnden senast 1 november
varje år, fritidsnämnden utser därefter stipendiater
Ovanstående förslag föreslås ersätta tidigare beslut i kommunfullmäktige
1993-06-21, § 142.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott beslutar att
återremittera ärendet för översyn av samtliga stipendier.
_____

Arbets- och personalutskottets förslag
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår kommunstyrelsen
rekommendera kommunfullmäktige besluta
i enlighet med fritidsnämndens förslag.
_____

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbets- och personalutskottets
förslag.
_____
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Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
-

slå ihop ungdomsledarstipendium inom idrottsverksamhet och
ungdomsledarstipendium inom annan verksamhet.
Stipendiesumman höjs till 15 000 kronor.

-

idrottsstipendium aktiv idrottsman/kvinna är oförändrat utom
att stipendiesumman höjs även där till 15 000 kronor.

-

följande kriterier ska gälla för att ansöka om fritidsnämndens
stipendium :
Idrottsstipendium
Utdelas varje år till idrottsman/kvinna, bosatt i Luleå kommun, som
stimulans till framgångsrikt idrottsutövande och som ett uttryck för
uppskattning av en god idrottsprestation.
Ungdomsledarstipendium
Utdelas varje år till ledare inom barn- och ungdomsverksamhet,
som stimulans till framgångsrikt ledarskap och som ett uttryck för
uppskattning av en god ledargärning
Ledaren ska verka för en demokratisk fostran där social kompetens,
jämlikhet och allas lika värde är vägledande.
Ledaren ska vara bosatt i Luleå kommun och verksamheten ska också
bedrivas i Luleå kommun.

_____
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