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Riktlinjer Utmärkelse social insats
Beslutsnivå- och datum

Socialnämnden 2019-05-08

Diarienummer

2019SCN/0050

Reviderat

-

Lagstadgat styrdokument

-

Ersätter styrdokument

-

Uppföljning

Vid behov och inför varje ny mandatperiod

Ansvar

Socialnämnden

(läggs in efter beslut)

Inledning
Socialnämnden beslutade 2016-04-20 om införandet av en utmärkelse för att uppmärksamma
goda insatser eller förebilder i samhället inom det sociala området. Nominering sker årligen.

Syfte och omfattning
Syftet med dessa riktlinjer är att fastslå processen att utse pristagare av Utmärkelse social
insats samt urvalskriterier som gäller för pristagaren.

Hur pristagaren utses
Inför varje års utmärkelse ska Värmdö kommuns medborgare ges möjlighet att nominera
personer/föreningar till Utmärkelse social insats, under en begränsad tidsperiod. De
nominerade ska uppfylla de kriterier som specificeras i riktlinjerna.
När nomineringsperioden är slut bereder en nomineringskommitté ansökningarna och ger
förslag till pristagare. Socialnämnden utser pristagare. Kommittén består av nämndens
ordförande, vice ordförande, 2:e vice ordförande samt två sakkunniga från förvaltningen.
Socialchefen ansvarar för att utse de två sakkunniga.

Kriterier
Utmärkelsen kan tilldelas följande:
• en eller flera personer och/eller ideella föreningar/organisationer som är bosatta eller
verksamma i Värmdö kommun. I det fall flera mottagare utses fördelas prissumman
mellan mottagarna.
• en ideell förening/organisation som bedriver aktivt arbete för kommunens invånare
inom det sociala området
• en person som gjort förtjänstfulla insatser inom en ideell förening/organisation som
bedriver arbete för kommunens invånare inom det sociala området
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•
•

en person som på annat sätt än inom ramen för förening/organisation bedriver
frivilliga sociala insatser som bidrar med olika former av stöd och hjälp för
kommunens invånare
Pristagaren respekterar mänskliga rättigheter och demokratiska värden.

Inkomna ansökningar/nomineringar kommer att bedömas utefter följande kriterier:
• Insatsen har haft eller bedöms få betydelse för kommunens invånare inom det sociala
området
• personen eller föreningen/organisationen har ett engagemang och är en god förebild
inom det sociala området
• personen eller föreningen/organisationen bidrar till inspiration och utveckling av
insatser inom det sociala området
Ansökan/nominering ska innehålla motivering samt eventuella bilagor som redovisar insats
eller verksamhet. Ansökningar/nomineringar som inte är motiverade kommer inte att tas med
i urvalet. Socialnämnden utser pristagare och kan även besluta att inte dela ut priset.
Utmärkelsen kan inte delas ut till anställda inom Värmdö kommun som blir nominerade
kopplat till sin yrkesutövning. Det ska i så hög utsträckning som möjligt undvikas att samma
person blir slutkandidat två år i rad, utifrån samma prestation. Ifall en person/förening får
många nomineringar ger detta i sig ingen garanti att utses till slutkandidat.

Prispeng
Den totala prissumman uppgår till 20 000 kr

Prisutdelning
Priset delas ut vid en ceremoniell prisutdelning av nämndens ordförande eller utsedd ersättare.

Uppföljning
Inför varje ny mandatperiod ska föreliggande riktlinjer aktualitetsprövas.
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