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Dnr 2018/001373 -105 

Kommunala priser och utmärkelser 

Sammanfattning av ärendet 

I samband med det tidigare uppdraget att omarbeta reglerna för Eldsjäls-

priset, har en bredare översyn gjorts av samtliga kommunala priser och 

utmärkelser.        

Beslutsunderlag 

Sammanställning, daterad den 19 september 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 19 september 2018.      

Kommunledningsutskottets förslag till beslut 

1. Det ska från och med 2019 finnas fem kommunala priser öppna för 

allmänheten att söka eller nominera pristagare. Priserna ska bestå av en 

summa uppgående till 3 000 kronor samt blommor och diplom. Priserna 

ska avse Eldsjäl inom kultur/fritid/idrott, Tillgänglighet, Folkhälsa, 

Innovatör - tillväxt samt Miljö och klimat. 

2. Berörda nämnder har uppdraget att administrera och hantera priserna. 

3. Priserna ska delas ut årligen vid en gemensam prisceremoni i samband 

med kommunfullmäktiges sammanträde i december månad.   

_____ 
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Kommunala priser och utmärkelser 

Beskrivning av ärendet 

I samband med det tidigare uppdraget att omarbeta reglerna för Eldsjäls-

priset, har en bredare översyn gjorts av samtliga kommunala priser och 

utmärkelser.    

Beslutsunderlag 

Sammanställning, daterad den 19 september 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 19 september 2018.    

Överväganden 

Mot bakgrund av att en  ny organisation träder i kraft 2019 finns skäl för att 

samordna regelverken för de olika kommunala priserna och göra dessa mer 

representativa för verksamheterna samt att hålla en gemensam prisceremoni 

på kommunfullmäktiges sista sammanträde för året. 

Det finns sammantaget tre kategorier av priser och utmärkelser. 

Förvaltningens förslag skulle innebära att det kommer att finnas fem priser 

som är öppna för allmänheten, tre som delas ut internt samt ytterligare fyra 

utmärkelser där kommunen är deltagande part. Dessa senare utmärkelser 

delas ut på Ölandsgalan respektive idrottsgalan. 

De priser som nu föreslås att inrättas täcker områdena kultur, fritid, idrott, 

tillgänglighet, folkhälsa, tillväxt samt miljö och klimat. Dessa priser hanteras 

av berörda och blivande nämnder från och med år 2019, kommunstyrelse 

socialnämnd, kultur- och tillväxtnämnd samt samhällsbyggnadsnämnd. 

§ 2-överväganden 

Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsens 

reglemente § 2. 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Det ska från och med 2019 finnas fem kommunala priser öppna för 

allmänheten att söka eller nominera pristagare. Priserna ska bestå av en 

summa uppgående till 3 000 kronor samt blommor och diplom. Priserna 

ska avse Eldsjäl inom kultur/fritid/idrott, Tillgänglighet, Folkhälsa, 

Innovatör – tillväxt samt Miljö och klimat. 

2. Berörda nämnder har uppdraget att administrera och hantera priserna. 

3. Priserna ska delas ut årligen vid en gemensam prisceremoni i samband 

med kommunfullmäktiges sammanträde i december månad. 
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Ann Willsund 

Kommundirektör 

Jonas Jansson 

Utredare 
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Kommunfullmäktige 

Ledningsgruppen 
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Kommunala priser och utmärkelser 

Inledning 

Fyra kommunala priser delas ut årligen även om de inte är representativa för 

de kommunala verksamheterna som helhet. Eldsjälspriset som delades ut 

första gången år 2001, är det äldsta priset och de fyra priserna är tillgängliga 

för alla. Kommunfullmäktiges presidium ligger bakom tanken på att skapa 

en gemensam prisceremoni för de olika utmärkelserna i samband med 

kommunfullmäktiges sammanträde i december månad.  

Utöver dessa priser finns ytterligare två priser som är avsedda för interna 

mottagare i verksamheterna, skolans motivationspris och M-verksamhetens 

kvalitetspris. I den nya organisationen talar mycket för att även kommunala 

priser och utmärkelser bör samordnas med liknande regelverk och 

gemensam prisutdelning på kommunfullmäktiges sista sammanträde för året, 

då även kommunfullmäktiges presidium delar ut sitt eget stipendium. 

Förslag och tankar 

Från och med 2019 har vi fem nämnder inkluderat kommunstyrelsen. Frågor 

att ta ställning till är då om eventuella priser och utmärkelser ska hanteras 

centralt av kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller kommundirektör, 

eller om det också ska vara upp till varje nämnd.  

Om våra kommunala utmärkelser ska göras mer representativa kan 

eldsjälspriset omvandlas till ett kulturpris. För att uppmuntra och stimulera 

tillväxt skulle ett särskilt innovatörs- eller tillväxtstipendium inrättas och 

någon form av miljö- eller klimatpris kan också övervägas. 

Vi skulle då ha kultur, tillväxt, tillgänglighet och folkhälsa som utåtriktade 

priser samt presidiestipendiet, kvalitetspriset och motivationspriset 

öronmärkta för verksamheterna.   

Nuvarande priser tillgängliga för alla 

Eldsjälspris – kultur, fritid och föreningar 

Priset instiftades 2001. De tidigaste reglerna reviderades år 2008 och fick 

följande lydelse: 



Mörbylånga kommun 
Datum 

2018-09-19 
Dnr 

2018/001373-105  
Sida 

2(4) 
 

 

Det som uppmärksammas är ”glödande engagemang och värdefulla insatser” 

inom Mörbylånga kommun och inom dåvarande kultur- och fritidsnämnds 

verksamhetsområde. Eldsjälspriset delas ut varje år under Valborgsmässo-

firandet på lämplig plats i kommunen. 

Sedan tidigare har allmänheten, föreningar och enskilda via annonsering 

erbjudits att nominera kandidater. Därefter har en arbetsgrupp bestående av 

Kommunstyrelsens ordförande samt en person vardera från kulturrådet, 

hembygdsrådet och Ölands idrottskrets utsett pristagare. 

Priset består av en summa pengar samt ett diplom. Prissumman var 6 000 

kronor år 2008 och indexuppräknades därefter årligen enligt KPI för 

december månad året innan priset delas ut. 

Kommunfullmäktige beslutade den 30 januari 2018 att uppdra till 

kommunstyrelsen att omarbeta reglerna för eldsjälspriset så att detta kan 

delas ut till föreningar eller fler personer som inte är anställda i verksam-

heterna. 

Tillgänglighetspris  - samhällets tillgänglighet 

Mörbylånga kommuns tillgänglighetspris ska uppmärksamma insatser 

som bidrar till ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. 

Det kan till exempel gälla verksamhet, funktioner, lokaler och information. 

Pristagaren ska ha använt sin kreativitet, kunskap och goda service för att 

göra sin verksamhet mer tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. 

Såväl privatpersoner som föreningar och företag kan nomineras och 

nomineringar ska vara Tillgänglighetsrådet tillhanda senast 30 november. 

Insatserna ska vara utförda i Mörbylånga kommun. Vinnaren eller vinnarna 

får ett diplom och en prissumma på högst 2 000 kronor. 

Priset kan endast delas ut till fysisk eller juridisk person en gång. Priset får 

delas mellan två eller flera personer. Det kommunala tillgänglighetsrådet 

beslutar om pristagare. Priset delas ut på kommunfullmäktiges sammanträde 

i december. 

Folkhälsopris – insatser inom ramen för hälsans 
bestämningsfaktorer  

Folkhälsopriset kan delas ut till en person eller en grupp av personer, en 

förening, en organisation, ett företag eller en kommunal verksamhet som har 

gjort särskilt betydelsefulla insatser för att påverka folkhälsan positivt. 

Priset kan delas av två eller flera personer. En fysisk eller juridisk person kan 

dock bara få priset vid ett tillfälle. Nomineringar ska vara Folkhälsorådet 

tillhanda senast den 31 oktober. 

Vinnaren eller vinnarna får ett diplom och en prissumma på högst 2 000 

kronor. Mörbylånga kommuns folkhälsoråd beslutar om pristagare. 

Priset delas ut på kommunfullmäktiges sammanträde i december. 
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Nuvarande priser till verksamheterna 

Kommunfullmäktiges presidiestipendium - 
verksamhetsföreträdare 

Kommunfullmäktiges presidium beslutade under 2015 att inrätta ett eget 

stipendium med en prissumma på 5 000 kronor. Stipendiet ska delas ut på 

kommunfullmäktiges sammanträde i december månad. Något närmare 

regelverk finns inte beskrivet. Presidiet för själva en diskussion om 

pristagare vid sina månatliga sammanträden på den dag då också 

kommunfullmäktige sammanträder. Senaste pristagare utsågs vid presidiets 

novembersammanträde även om mötesanteckningarna mera relaterar att 

frågan har avhandlats. Presidiet har också utöver stipendiet, tidigare även 

delat ut ett hederomnämnande men enligt uppgift finns det här inte några 

tankar om särskilda regelverk utan det var när det skedde, ett beslut i 

stunden. 

M-verksamhetens kvalitetspris  

Genom att dela ut ett kvalitetspris vill barn- och ungdomsutskottet och vård- 

och omsorgsutskottet stimulera kvalitetsförbättringar i verksamheterna. Det 

kan handla om att synliggöra goda exempel eller att visa på de lösningar och 

metoder som enskilda personalgrupper eller enheter har skapat. Förbättring-

arna ska stimulera andra enheter eller verksamheter till kvalitetsutveckling. 

Vidare syftar priset till att uppmuntra enheter eller verksamheter som gjort 

något utöver det vanliga. 

Kriterierna för priset är: 

 Förbättring för brukarna/kunderna/eleverna/barnen 

 Framtidsperspektiv 

 Arbetsgruppens utveckling/sammanhållning 

 Nytänkande/förändringsbenägenhet 

 Engagemang 

 Utmaning 

Tre priser delas ut och beloppen är 10 000, 5000 respektive 2 000 kronor. 

Motivationspris inom den kommunala grundskolan – årskurs 8 
och 9 

Priset delas ut en gång per år i samband med terminsavslutningen på 

höstterminen i årskurs 8 och 9. 

Priset delas ut till den klass i årskursen som ökat sitt genomsnittliga 

meritvärde mest från föregående års höstterminsbetyg. 

Prissumman är 5000 kr per årskurs att använda under nästkommande 

vårtermin till aktiviteter som främjar klassammanhållningen och/eller 

kunskapsutvecklingen. Planering sker tillsammans med mentor. 
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Förslag till nya priser öppna för allmänheten  

Eldsjäl inom kultur, fritid och idrott 

Tillgänglighet 

Folkhälsa 

Innovatör – tillväxt 

Klimat – miljö 

 

Priserna ska för varje priskategori utgöras av 3 000 kronor, blommor och 

diplom och delas ut årligen under den prisceremoni som hålls i samband med 

kommunfullmäktiges sammanträde i december månad, då också 

kommunfullmäktiges presidium delar ut sitt eget stipendium.  

M-verksamhetens kvalitetspris och grundskolans motivationspris delas ut i 

samband med en chefsdag. 

 

Utöver dessa priser är kommunen också delaktig i fyra andra utmärkelser 

som delas ut årligen i samband med Ölandsgalan och Idrottsgalan: 

Årets entreprenör 

Årets unga kulturutövare 

Årets klimatinsats 

Årets idrottsutövare (avser hela Öland och pristagaren utses av Ölands 

idrottskrets).  

Ann Willsund 

Kommundirektör 

Jonas Jansson 

Utredare 

 

 


