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Kommunstyrelsen

Baniasadi, Ali
Ali.Baniasadi@huddinge.se

Regler för utnämnande av Årets UF-elev
§ 1 Syfte
Huddinge kommun delar årligen ut ett pris för främjandet av ungas
entreprenörskap.

Syftet med priset är att uppmärksamma kommunens arbete med
entreprenörskap inom skolan, uppmuntra och motivera elever att driva UFföretag inom ramen för Ung Företagsamhet samt få fler unga att starta eget
företag.
§ 2 Berättigade pristagare
Priset tilldelas en gymnasieelev som driver ett UF-företag inom ramen för
Ung Företagsamhet (UF), i någon av Huddinge kommuns gymnasieskolor,
och som är en förebild för ungas handlingskraft och entreprenörskap. UFeleven ska ha utmärkt sig i form av:







Engagemang
Ledaregenskaper
Utveckling av personliga egenskaper
Effektivitet
Nätverksskapande

§ 3 Prisjuryns arbete
Prisjuryn ska utgöras av Huddinge kommuns näringslivssektion.
Prisjuryn ska på lämpligt sätt kungöra att Huddinge kommuns pris för Årets UFelev är ledigt för ansökan och att lärare som håller UF-klasser inom Huddinge
kommuns gymnasieskolor äger rätt att föreslå en mottagare av priset. Även
prisjuryn kan nominera pristagare.
Beslut om vem som skall erhålla priset fattas av kommunstyrelsen efter förslag
från prisjuryn.
Prisjuryn föreslår pristagare bland dem som nominerats som mottagare.
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§ 4 Prisets storlek och utdelning
Prisets storlek är 5 000 kr per år och utdelning av priset sker vid Huddinge
kommuns näringslivsgala.
Prisjuryn kan besluta att utdelning av priset visst år ställs in. Prisjuryn får dock
inte utan beslut från kommunstyrelsen inställa utdelning av priset under längre
tid än tre år.
§ 5 Övriga administrativa rutiner
Prisjuryn utfärdar närmare anvisningar beträffande handlingar och tidpunkt då
ansökan/nominering ska vara inlämnad för att beaktas etc.

