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TJÄNSTESKRIVELSE 
Utvecklingsfunktionen 
Ulrika Aebeloe 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2022-03-15   
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Diarienummer 
2021KS595 048 

 

 

Förslag på höjning av prisbelopp för hållbarhetspriset samt 
delgivning av välfärdsnämndens beslut om översyn av 
belopp för kommunens utmärkelser och priser 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att höja prissumman för Hållbarhetspriset till 
10 000 kronor. 
 
Kommunstyrelsen noterar informationen om välfärdsnämndens beslut 9 
mars 2022 § 40. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Årligen delar Härryda kommun ut ett antal priser; Bemötande och 
tillgänglighetspris, Årets föreningsprofil, Kulturpris, Kulturstipendium, 
Hållbarhetspris, Årets föreningsprofil, Mästare i Härryda samt HBTQI-pris. 
Välfärdsnämnden beslutar om samtliga nämnda priser förutom 
hållbarhetspriset som kommunstyrelsen beslutar om. 
 
I syfte att se vilka möjligheter som finns för att priserna ska bli mer 
attraktiva och få högre status beslutade välfärdsnämnden den 22 september 
2021 § 235, att ge förvaltningen ett uppdrag att göra en översyn av 
kommunens priser och utmärkelser. 
 
Uppdraget har rapporterats till välfärdsnämnden, som den 9 mars 2022 § 40 
beslutade att höja prisbeloppen för de priser som välfärdsnämnden beslutar 
om till 10 000 kronor vardera. Välfärdsnämnden beslutade samtidigt att 
kommunstyrelsen ska delges beslutet för hantering av prisbelopp för 
hållbarhetspriset. 
 
Förvaltningen bedömer att prissumman för Hållbarhetspriset bör höjas till 
10 000 kronor för att överensstämma med övriga priser som kommunen 
delar ut.  
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 15 mars 2022 
 Välfärdsnämndens beslut 9 mars 2022 § 40 
 Tjänsteskrivelse 14 januari 2021 
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 Välfärdsnämndens beslut 22 september 2021 § 235 
 
 
 
Peter Lönn Birgitta Flärdh 
Kommundirektör Utvecklingschef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2022-03-09 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 40  Dnr 2021VFN402 

Redovisning av uppdrag om översyn av belopp för kommunens 
utmärkelser och priser samt beslut om prisbelopp och 
kommunikationsinsats  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att uppdraget är genomfört och därmed avslutat. 
 
Välfärdsnämnden beslutar att höja prisbeloppen till 10 000 kr vardera för Bemötande och 
tillgänglighetspris, Årets föreningsprofil, Kulturpris, HBTQI-pris. Kulturstipendium höjs till 
15 000 kr. För ”Mästare i Härryda” kvarstår nuvarande rutin med en mindre present/gåva. 
 
Välfärdsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram Plan för kommunikation och 
marknadsföring av kommunens utmärkelser och priser, i syfte att ytterligare öka 
utmärkelsernas attraktionskraft och därmed antalet ansökningar och nomineringar. 
 
Välfärdsnämnden delger kommunstyrelsen beslutet för hantering av prisbelopp för 
Hållbarhetspriset. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsnämnden beslutade den 22 september 2021 § 235 att ge förvaltningen i uppdrag att 
göra en översyn av respektive belopp för kommunens utmärkelser och priser. Årligen delar 
Härryda kommun ut ett antal priser; Bemötande och tillgänglighetspris 5 000 kr, Årets 
föreningsprofil 5 000 kr, Kulturpris 5 000 kr, Kulturstipendium 10 000 kr, Hållbarhetspris 
5 000 kr, Mästare i Härryda med en mindre present/gåva samt HBTQI-pris 5 000 kr.  
  
Bakgrunden till uppdraget lyder att det ibland varit svårt att få in nomineringar. Enligt 
uppdragsbeskrivningen skulle detta kunna bero på att priserna inte varit tillräckligt tilltalande, 
varför välfärdsnämnden beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att göra en översyn av 
kommunens utmärkelser och priser för att se vilka möjligheter som finns för att dessa ska 
kunna bli mer attraktiva och få högre status. 
Förvaltningen har under handläggning av ärendet tillfrågat angränsande kommuner samt de 
tre storstadskommunerna om deras utmärkelser och priser för att göra en jämförelse. 
Förvaltningen bedömer att nivåerna för kommunens utmärkelser och priser bör höjas. Detta 
ligger i linje med Härryda kommuns vision att ge människor och företag möjlighet att växa 
och blomstra. 
  
Förvaltningen kan inte dra slutsatsen om att högre belopp på priserna kommer att generera 
mer ansökningar men det kan heller inte motsägas därför bedömer förvaltningen att en 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2022-03-09 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

ambitionshöjning när det gäller utmärkelser och priser kan uppmuntra entreprenörskap, 
inspirerar till ökat engagemang och kan sätta fokus på viktiga frågor. Förvaltningen bedömer 
vidare att arbetet med priserna bör samordnas av förvaltningen med olika representanter 
beroende på aktuell utmärkelse. Mottagare av samtliga utmärkelser och priser föreslås 
uppmärksammas den 6 juni i samband med Härryda kommuns nationaldagsfirande för att på 
så sätt upplevas mer ceremoniellt. Genom ett större sammanhang är förhoppningen att fler är 
på plats vilket kan bidra till att göra priserna mer tilltalande och uppmärksammade.  
  
Förvaltningen föreslår även en insats inom kommunikation och marknadsföring i syfte att 
ytterligare öka utmärkelsernas attraktionskraft och därmed antalet ansökningar och 
nomineringar.  
  

Beslutsunderlag  
 Tjänsteskrivelse 14 januari 2022 
 Välfärdsnämndens beslut den 22 september 2021 § 235  

  

Förslag till beslut på sammanträdet  
Sven Karlsson (M) föreslår att välfärdsnämnden beslutar att uppdraget är genomfört och 
därmed avslutat. Sven Karlsson föreslår vidare att välfärdsnämnden beslutar att höja 
prisbeloppen till 10 000 kr vardera för Bemötande och tillgänglighetspris, Årets 
föreningsprofil, Kulturpris, HBTQI-pris. Kulturstipendium höjs till 15 000 kr. För ”Mästare i 
Härryda” kvarstår nuvarande rutin med en mindre present/gåva samt att välfärdsnämnden ger 
förvaltningen i uppdrag att ta fram Plan för kommunikation och marknadsföring av 
kommunens utmärkelser och priser, i syfte att ytterligare öka utmärkelsernas attraktionskraft 
och därmed antalet ansökningar och nomineringar. Sven Karlsson föreslår vidare att 
välfärdsnämnden delger kommunstyrelsen beslutet för hantering av prisbelopp för 
Hållbarhetspriset. 
  

Beslutsgång  
Ordföranden frågar om välfärdsnämnden bifaller Sven Karlssons förslag och finner att så 
sker.  
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för utbildning, kultur och fritid 
Agnesa Kasapolli 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2022-01-14   
 

 
 
 
 
Välfärdsnämnden 
 
 
 
Diarienummer 
2021VFN402 870 

 

 

 

Redovisning av uppdrag om översyn av belopp för kommunens 
utmärkelser och priser 
 
Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden anser att uppdraget är genomfört och därmed avslutat. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Välfärdsnämnden beslutade den 22 september 2021 § 235 att ge 
förvaltningen i uppdrag att göra en översyn av respektive belopp för 
kommunens utmärkelser och priser. Årligen delar Härryda kommun ut ett 
antal priser; Bemötande och tillgänglighetspris 5 000 kr, Årets 
föreningsprofil 5 000 kr, Kulturpris 5 000 kr, Kulturstipendium 10 000 kr, 
Hållbarhetspris 5 000 kr, Mästare i Härryda med en mindre present/gåva 
samt HBTQI-pris 5 000 kr.  
 
Bakgrunden till uppdraget lyder att det ibland varit svårt att få in 
nomineringar. Enligt uppdragsbeskrivningen skulle detta kunna bero på att 
priserna inte varit tillräckligt tilltalande, varför välfärdsnämnden beslutade 
att ge förvaltningen i uppdrag att göra en översyn av kommunens 
utmärkelser och priser för att se vilka möjligheter som finns för att dessa ska 
kunna bli mer attraktiva och få högre status. 

Förvaltningen har under handläggning av ärendet tillfrågat angränsande 
kommuner samt de tre storstadskommunerna om deras utmärkelser och 
priser för att göra en jämförelse. 

Förvaltningen bedömer att nivåerna för kommunens utmärkelser och priser 
bör höjas. Detta ligger i linje med Härryda kommuns vision att ge 
människor och företag möjlighet att växa och blomstra. 
 
Förvaltningen kan inte dra slutsatsen om att högre belopp på priserna 
kommer att generera mer ansökningar men det kan heller inte motsägas 
därför bedömer förvaltningen att en ambitionshöjning när det gäller 
utmärkelser och priser kan uppmuntra entreprenörskap, inspirerar till ökat 
engagemang och kan sätta fokus på viktiga frågor. Förvaltningen bedömer 
vidare att arbetet med priserna bör samordnas av förvaltningen med olika 
representanter beroende på aktuell utmärkelse. Mottagare av samtliga 
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utmärkelser och priser föreslås uppmärksammas den 6 juni i samband med 
Härryda kommuns nationaldagsfirande för att på så sätt upplevas mer 
ceremoniellt. Genom ett större sammanhang är förhoppningen att fler är på 
plats vilket kan bidra till att göra priserna mer tilltalande och 
uppmärksammade.   
 
Förvaltningen föreslår även en insats inom kommunikation och 
marknadsföring i syfte att ytterligare öka utmärkelsernas attraktionskraft 
och därmed antalet ansökningar och nomineringar.  
 
 
Beslutsunderlag  

 Tjänsteskrivelse 14 januari 2022 
 Välfärdsnämndens beslut den 22 september 2021 § 235  

 
Ärendet 
Välfärdsnämnden beslutade den 22 september 2021 § 235 att ge 
förvaltningen i uppdrag att göra en översyn av respektive belopp för 
kommunens utmärkelser och priser. Årligen delar Härryda kommun ut ett 
antal priser; Bemötande och tillgänglighetspris 5 000 kr, Årets 
föreningsprofil 5 000 kr, Kulturpris 5 000 kr, Kulturstipendium 10 000 kr, 
Hållbarhetspris 5 000 kr, Årets föreningsprofil 5 000 kr, Mästare i Härryda 
med en mindre present/gåva samt HBTQI-pris 5 000 kr. 
 
Bakgrunden till uppdraget lyder att det ibland varit svårt att få in 
nomineringar. Enligt uppdragsbeskrivningen skulle detta kunna bero på att 
priserna inte varit tillräckligt tilltalande, varför välfärdsnämnden beslutade 
att ge förvaltningen i uppdrag att göra en översyn av kommunens 
utmärkelser och priser för att se vilka möjligheter som finns för att dessa ska 
kunna bli mer attraktiva och få högre status. 

Utmärkelser och priser i andra kommuner 
Under handläggning av ärendet tillfrågades angränsande kommuner samt de 
tre storstadskommunerna om deras utmärkelser och priser. I tabellen nedan 
redovisas priser från de kommuner som svarat. Flera av kommunerna delar 
ut priser för att uppmärksamma personer och organisationer inom vitt skilda 
områden. I tabellen nämns endast de priser som närmast kan jämföras med 
Härryda kommuns egna. 
 
Överlag visar sammanställningen att de tillfrågade kommunerna ger ut 
högre summor än Härryda kommun genom sina utmärkelser och priser. 
Storstäderna ligger väsentligen högre på prissummor mellan 50 tkr och 100 
tkr. Bollebygds kommun har liknande nivå som Härryda men genomför just 
nu en översyn. Marks kommun och Mölndals stad ligger något över Härryda 
kommuns nivå.  
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Partille kommun ligger mellan 10 tkr och 50 tkr. Göteborgs stad ger även ut 
ett kulturpris/kulturstipendium till en yrkesverksam konstnär/kulturarbetare 
i syfte att stötta det fria kulturlivet när samhället öppnar igen efter 
pandemin, detta är ett tillfälligt stipendium och beloppet är 50 tkr. Vidare 
delar de även ut utmärkelsen vardagshjältar som ska främja mänskliga 
rättigheter, ett arbete för att motverka utanförskap/öka integrationen, ett 
arbete mot främlingsfientlighet och våld, för medmänsklighet, solidaritet, 
civilkurage, personligt mod och en tryggare stad och priset är ett diplom 
med blommor.  
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Kommun Utmärkelse Pris 
Stockholm 
stad  
 

Hederspriset – delas ut i fem 
kategorier: Musik, konst, litteratur, 
scenkonst, kulturarbete för unga. 
 
Bellmanpriset – belönar en person, 
förening, grupp eller festival som i 
sitt konstnärliga arbete lyft fram 
Stockholms stad ur ett konstnärligt 
perspektiv. 

20 tkr/pristagare 
 
 
 
100 tkr 

Göteborgs stad  Förtjänsttecken – delas varje år ut 
till personer som gjort betydande 
insats för Göteborg. 
 
Kulturpris/kulturstipendium – 
Yrkesverksam 
konstnär/kulturarbetare kan få priset 
i syfte att stötta det fria kulturlivet 
när samhället öppnar igen efter 
pandemin (tillfälligt stipendium). 
 
Vardagshjältar – Priset ska främja 
mänskliga rättigheter, ett arbete för 
att motverka utanförskap/öka 
integrationen, ett arbete mot 
främlingsfientlighet och våld, för 
medmänsklighet, solidaritet, 
civilkurage, personligt mod och en 
tryggare stad.  

Förtjänstmärke och 
Poseidonstatyett. 
 
 
50 tkr 
 
 
 
 
 
 
 
Blommor och 
diplom 

Malmö stad Kulturpris - delas ut till en person 
som har stått för värdefulla insatser i 
Malmös kulturliv. 
 
Kulturstipendier - tolv 
kulturstipendier delas ut inom olika 
konstområden.  
 
Ateljéstipendier - syftar till att stärka 
arbetsmöjligheterna för 
professionella konstnärer i Malmö. 

Statyett i silver samt 
80 tkr 
 
 
50 tkr per 
stipendium 
 
 
 
18 tkr 

Borås stad Utbildning- och arbetsstipendium 
inom kultur. Båda stipendier syftar 
till att ge möjlighet till 
vidareutbildning och fria studier 
inom olika konstnärliga och 
vetenskapliga områden. 
 
Fritids- och folkhälsoförvaltningens 

20 tkr/pristagare 
 
 
 
 
 
 
25 tkr 
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föreningsgala – pris delas ut till den 
mest integrationsfrämjande 
föreningen. 

Partille 
kommun 

Kulturstipendium - delas årligen ut 
till två personer som avser att 
utbilda sig eller bedriva forskning 
inom kulturområdet. 
 
Inger och Göstas Sundströms 
kulturstiftelse - dela ut till en person, 
personer eller organisation som har 
visat intresse och engagemang för 
Partille kommun. Grunden för 
stiftelsen är en pengagåva från 
Gösta Sundström, lokal 
näringslivsprofil. 
 
Breddpriset – delas ut till en 
förening som oberoende av idrottslig 
framgång erbjuder barn och 
ungdomar en miljö där de roas, 
utvecklas, utmanas och tränas 
utifrån sina egna förutsättningar. 

15 tkr/pristagare 
 
 
 
 
50 tkr 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 tkr 
 
 
 
 
 

Ale kommun Kulturstipendium - delas ut till 
person eller organisation för insatser 
inom kulturområdet  
 
Kulturstipendierna delas ut i form av 
arbetsstipendium eller 
belöningsstipendium. 

10 tkr/pristagare 

Bollebygds 
kommun 

Kulturstipendium  
Demokratistipendium 
Tillgänglighetspris  

10 tkr 
5 tkr + blommor 
5 tkr 

Lerums 
kommun 

Kulturpris Hedersomnämnande 

Mölndals stad Arbetsstipendium – konst och kultur 
Kulturstipendium  
Idrottsstipendium  
Ledarstipendium 
 
Staden delar även ut ett 
jämställdhetspris och ett miljöpris 
(ingen prissumma utan hederspris). 

50 tkr 
10 tkr 
10 tkr 
10 tkr 

Marks 
kommun 

Mångfalds-, jämlikhets-, och 
tillgänglighetsstipendier. 

10 tkr 
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Ekonomiska konsekvenser 
För att höja prissumman för kommunens utmärkelser och priset skulle 
kostnaden gå från totalt 40 tkr till 105 tkr tkr per år om alla priser höjs till 15 
tkr, vilket resulterar i en utökning om 65 tkr. Förvaltningen gör 
bedömningen att detta skulle rymmas i kommunens samlade budget.  

Skatteplikt 
Enligt skatteverket är vinster i tävlingar, lotterier och liknande i syfte att 
premiera anställda eller invånare för deras insatser skattepliktiga eftersom 
deras arbetsinsatser jämställs med ersättning för arbete. När arbetsgivaren 
delar ut priser till en arbetstagare så hanteras redovisningen samt det 
skattepliktiga avdraget av kommunen inom ramen för löneutbetalningen. 
När kommunen delar ut priser till invånare, företag eller föreningar har de 
eget ansvar för att korrekt redovisning sker till Skatteverket. 
 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen bedömer att nivåerna för kommunens utmärkelser och priser 
bör höjas. Detta ligger i linje med Härryda kommuns vision att ge 
människor och företag möjlighet att växa och blomstra. 
 
Förvaltningen kan inte dra slutsatsen om att högre belopp på priserna 
kommer att generera mer ansökningar men det kan heller inte motsägas 
därför bedömer förvaltningen att en ambitionshöjning när det gäller 
utmärkelser och priser kan uppmuntra entreprenörskap, inspirerar till ökat 
engagemang och kan sätta fokus på viktiga frågor. Förvaltningen bedömer 
vidare att arbetet med priserna bör samordnas av förvaltningen med olika 
representanter beroende på aktuell utmärkelse. Mottagare av samtliga 
utmärkelser och priser föreslås uppmärksammas den 6 juni i samband med 
Härryda kommuns nationaldagsfirande för att på så sätt upplevas mer 
ceremoniellt. Genom ett större sammanhang är förhoppningen att fler är på 
plats vilket kan bidra till att göra priserna mer tilltalande och 
uppmärksammade.   
 

 
Miljöpris - delas ut till någon/några 
som på förtjänstfullt sätt gjort en 
insats för miljön i Marks kommun. 
Priset delas ut för att 
uppmärksamma goda exempel och 
initiativ för att bevara och uppnå en 
god miljö i kommunen. 
  

 
 
5 tkr 
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Förvaltningen föreslår även en insats inom kommunikation och 
marknadsföring i syfte att ytterligare öka utmärkelsernas attraktionskraft 
och därmed antalet ansökningar och nomineringar.  
 
 
 
 
Päivi Malmsten Elin Rosén 
Sektorschef Administrativ chef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2021-09-22 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 235  Dnr 2021VFN402 

Ordförandeinitiativ - Uppdrag om översyn av belopp för 
kommunens utmärkelser och priser  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomföra en översyn av respektive belopp 
för kommunens utmärkelser och priser. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Maria Kornevik Jakobsson har initierarat ett ärende om uppdrag om översyn av belopp för 
kommunens utmärkelser och priser. 
  
Härryda kommun har ett antal utmärkelser och priser som delas ut årligen; Bemötande och 
tillgänglighetspris 5 000 kr, Årets föreningsprofil 5 000 kr, Kulturpris 5 000 kr, 
Kulturstipendium 10 000 kr samt HBTQI-pris 5 000 kr. 
  
Det är ibland svårt att få in nomineringar vilket kan bero på att priserna inte är tillräckligt 
attraktiva och har tillräcklig status. Därför föreslår vi att förvaltningen får i uppdrag att göra 
en översyn av dessa för att se vilka möjligheter som finns för att priserna och utmärkelserna 
ska bli mer attraktiva och få högre status. 
  

Beslutsunderlag 
 Skrivelse från Maria Kornevik Jakobsson 12 september 2021 

  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Maria Kornevik Jakobsson (C) föreslår att välfärdsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att 
genomföra en översyn av respektive belopp för kommunens utmärkelser och priser. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om välfärdsnämnden bifaller Maria Kornevik Jakobssons förslag och 
finner att så sker.  
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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