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Hållbarhetspris och hedersomnämnande, kriterier och 
arbetsordning 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar kriterier och arbetsordning för hantering av 
hållbarhetspris och hedersomnämnande hållbarhet. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Förvaltningen har fått i uppdrag att utforma kriterier och detaljer för det 
hållbarhetspris och hedersomnämnande som kommunfullmäktige beslutade 
om den 16 september 2021, §§ 168 och 170.  
 
Det är viktigt att synliggöra att hållbar utveckling bygger på tre 
dimensioner: miljön, ekonomin och det sociala. Härryda kommuns 
hållbarhetspris och hedersomnämnande ska därför delas ut för insats som 
bidrar till att upprätthålla livskraftiga ekosystem, en hållbar 
resursanvändning eller ett välmående samhälle. Priset och 
hedersomnämnandet ges till den som enskilt eller som i samverkan med 
andra gjort insatser som resulterat i hållbar förflyttning inom något eller 
flera hållbarhetsdimensioner. 
Pris och hedersomnämnande ska premiera insatser som: 

 kan tjäna som goda exempel 
 kännetecknas av kreativitet, nytänkande och framåtanda 
 präglas av engagemang och handlingskraft 

 
Förvaltningens förslag till arbetsordning kring hållbarhetspriset innebär att 
processen samordnas och utformas på liknande sätt som för HBTQ- priset 
(HBTQ; en förkortning för homosexuella, bisexuella, trans- och 
queerpersoner). Boende och verksamma i Härryda kommun kan nominera 
kandidater till hållbarhetspris och hedersomnämnande. En tvärsektoriell 
jury, där även representanter från ungdomsrådet ingår, behandlar de 
inkomna nomineringarna och föreslår mottagare av pris och 
hedersomnämnande. Beslut fattas av kommunstyrelsen. Pris och 
hedersomnämnande delas ut årligen i samband med nationaldagsfirandet 
med start 2022. 
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Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 1 december 2021 
 Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll från 16 september 

2021, §§168 och 170 
 
Ärendet 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade den 16 september 2021 §168, att bifalla en 
motion om att införa ett kommunalt hållbarhetspris om 5000 kronor, som 
ska delas ut till en person som gjort avsevärd förbättring inom 
hållbarhetsområdet. Priset kan enligt beslutet delas ut till såväl företag, 
verksamma i kommunen, som till person, bosatt i kommunen. Vid samma 
tillfälle beslutades också i § 170, att bifalla en motion om att införa ett 
hedersomnämnande, i form av ett diplom, som ska delas ut till person i 
kommunens verksamhet som gjort mest för att belysa hållbarhetsfrågan 
under det senaste året. Förvaltningen fick i samband med beslutet, 
uppdraget att utforma detaljerna kring hållbarhetspriset samt när i tid det är 
lämpligt att införa. Förvaltningen föreslog då att upplägget av 
hållbarhetspriset bör utformas på liknande sätt som kommunens HBTQ-pris, 
som varje år delas ut till en person eller grupp som arbetat för att främja lika 
rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet och 
könsuttryck. Förvaltningen har därefter arbetat fram förslag till 
gemensamma kriterier för hållbarhetpris och hedersomnämnande samt 
förslag till årsplanering för arbetsprocessen med ansvarsfördelning enligt 
nedan.  
 
Förslag till kriterier 
Det är viktigt att synliggöra att hållbar utveckling bygger på tre 
dimensioner: miljön, ekonomin och det sociala. Härryda kommuns 
hållbarhetspris och hedersomnämnande ska därför delas ut för insats som 
bidrar till att upprätthålla livskraftiga ekosystem, hållbar resursanvändning 
eller ett välmående samhälle. Priset och hedersomnämnandet ges till den 
som enskilt eller som i samverkan med andra gjort insatser som resulterat i 
förflyttning inom något eller flera hållbarhetsdimensioner. 
Priset och hedersomnämnandet ska premiera insatser som: 

 kan tjäna som goda exempel 
 kännetecknas av kreativitet, nytänkande och framåtanda 
 präglas av engagemang och handlingskraft 

Insatser som nominerats tidigare, men inte prisbelönats, får nomineras igen. 
En pristagare kan få pris mer än en gång, dock för olika insatser. 
 
Arbetsprocess och ansvar 
Agenda 2030-teamet ansvarar för all kommunikation rörande priset, både att 
informera om hållbarhetspriset och om möjligheten att nominera, men också 
att tillkännage pristagare inför prisutdelning och att uppmärksamma 
pristagarens hållbarhetsinsatser. Kommunikationen om hållbarhetspriset och 
om nomineringsförfarandet ska utformas och genomföras samordnat med 
HBTQ-priset enligt en gemensam tidsplan. Agenda 2030-teamet samverkar 
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i detta arbete med kultur- och fritidsverksamheten som ansvarar för 
hanteringen av pris och hedersomnämnande för HBTQ-insatser.  
 
Boende och verksamma i Härryda kommun kan nominera kandidater till 
hållbarhetspris och hedersomnämnande. Nomineringarna ska innehålla en 
motivering till varför den nominerade bör få priset eller 
hedersomnämnandet. De som kan bli nominerade för hållbarhetspriset är 
invånare och företag i Härryda kommun och för hedersomnämnandet kan 
anställda i Härryda kommun nomineras. En gemensam jury för HBTQ- och 
hållbarhetspriset, bestående av utvecklingschef, näringslivschef, kultur- och 
fritidschef samt representanter från ungdomsrådet, behandlar inkomna 
nomineringar och föreslår mottagare av priserna. Kommunstyrelsen fattar 
därefter beslut om pristagare. Pris samt hedersomnämnande överlämnas av 
kommunstyrelsens ordförande i samband med nationaldagsfirandet. Första 
tillfället att dela ut hållbarhetspris och hedersomnämnande sker i juni 2022. 
 
Genom att skapa en gemensam process som innebär en samordnad 
kommunikation och överlämning av priser vid ett och samma tillfälle för 
både HBTQ-priset och hållbarhetspriset, finns en möjlighet att intresse och 
uppmärksamheten kring båda priserna ökar. 
 
Vid välfärdsnämndens sammanträde den 22 september 2021, gavs 
förvaltningen i uppdrag att genomföra en översyn av kommunens 
utmärkelser och priser. Syftet med översynen är att se vilka möjligheter som 
finns för att priserna ska bli mer attraktiva och få högre status och på så sätt 
öka antalet nomineringar. Uppdraget kommer att redovisas i mars 2022. 
Resultatet av översynen kan komma att påverka hållbarhetspriset. 
 
 
 
 
 
Peter Lönn Birgitta Flärdh 
Kommundirektör Utvecklingschef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2021-09-16 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 168  Dnr 2020KS629 

Besvarande av motion om att införa ett hållbarhetspris i Härryda 
Kommun  
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige bifaller motionen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 12 november 2020 § 222 att till kommunstyrelsen 
remittera motion från Robert Langholz (S), Patrik Linde (S) och Monica Bengtsson (S) om att 
införa ett hållbarhetspris i Härryda kommun. Motionärerna föreslår att Härryda kommun inför 
ett stipendium på 5000 kronor till en person som har gjort en avsevärd förbättring på 
hållbarhetsområdet. Priset kan delas ut till såväl företagare verksamma i kommunen som till 
person bosatt i kommunen.  
  
Förvaltningen ser positivt på att införa ett hållbarhetspris i Härryda kommun då det innebär 
ytterligare ett sätt att profilera kommunen inom hållbarhetsområdet samt att sätta fokus på 
kommunens arbete med Agenda 2030. Förvaltningen gör dock bedömningen att införandet 
bör avvakta till dess att kommunen har ett hållbarhetsstrategiskt program på plats. Detta då 
kriterier för ett eventuellt hållbarhetsspris med fördel kan utgå ifrån innehållet i programmet. 
Förvaltningen föreslår bifall till motionen men med tillägget att förvaltningen får i uppdrag att 
utforma detaljerna kring hållbarhetspriset samt när i tid det är lämpligt att införa. 
  

Beslutsunderlag 
 Kommunfullmäktiges beslut 17 juni 2021 § 140, bordläggning 
 Kommunfullmäktiges beslut 20 maj 2021 § 116, bordläggning 
 Kommunstyrelsens beslut 29 april 2021 § 161 
 Tjänsteskrivelse 31 mars 2021 
 Motion om att införa ett hållbarhetspris i Härryda kommun 

  
  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Patrik Strömsten (SD) föreslår att kommunfullmäktige avslår kommunstyrelsens förslag. 
  
Anders Halldén (L) föreslår att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2021-09-16 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslutsgång 
Kommunstyrelsens förslag och Patrik Strömstens förslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
bifalla kommunstyrelsens förslag. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 170  Dnr 2020KS636 

Besvarande av motion om hedersomnämnande Hållbarhet  
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige bifaller motionen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 12 november 2020 § 222 att till kommunstyrelsen 
remittera motion från Robert Langholz (S) och Patrik Linde (S) om att införa ett 
hedersomnämnande gällande hållbarhet till personal i kommunens verksamhet. Motionärerna 
har tillsammans med Monica Bengtsson (S) även lämnat in en motion om att införa ett 
hållbarhetspris i Härryda kommun. Då det är brukligt att den som arbetar i kommunen inte 
ska kunna tilldelas pris av denna typ föreslår motionärerna att Härryda kommun även inför ett 
hedersomnämnande till den person inom förvaltningen som har gjort mest för att belysa 
hållbarhetsfrågan det senaste året. 
  
Förvaltningen föreslår bifall till motionen om att införa ett hållbarhetspris i Härryda kommun 
(se separat ärende). Förvaltningen ser även positivt på förslaget att införa ett 
hedersomnämnande gällande hållbarhet till personal i kommunens verksamhet och föreslår 
bifall till motionen. 
  

Beslutsunderlag 
 Kommunfullmäktiges beslut 17 juni 2021 § 142, bordläggning 
 Kommunfullmäktiges beslut 20 maj 2021 § 118, bordläggning 
 Kommunstyrelsens beslut 2021 § 162 
 Tjänsteskrivelse 31 mars 2021 
 Motion om hedersomnämnande hållbarhet 

  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Patrik Linde (S) föreslår att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag och finner att 
så sker. 
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Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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