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Riktlinjer gällande Hållbarhetspris i Sotenäs kommun
Sotenäs kommun ska främja hållbar utveckling och har ambition att dela med sig av
erfarenheter och lyfta fram goda exempel. Hållbarhetspriset är ett sätt att belysa
hållbarhetsarbete i kommunen, uppmuntra engagemang och goda initiativ som bidrar till
en hållbar utveckling, ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv.
Kriterier för att vinna priset

Hållbar utveckling bygger på tre dimensioner: miljö, ekonomi och den sociala
dimensionen. Hållbarhetspriset kommer att delas ut för insatser som bidrar till att
upprätthålla livskraftiga ekosystem, cirkulär ekonomi och ett välmående samhälle. Det
är därmed inte sagt att pristagares insats måste innehålla alla tre dimensioner av hållbar
utveckling. Ju fler dimensioner av hållbar utveckling som inkluderas, desto starkare
kandidat.
Rådet för hållbarhet och hälsa ska i valet av pristagare premiera insatser som:
• kan tjäna som goda exempel, nu och i framtiden
• kännetecknas av nytänkande
• präglas av engagemang och handlingskraft.
Vem kan vinna priset?

Hållbarhetspriset kan delas ut till privatperson, förening, kommunal verksamhet eller
företag, som i huvudsak är verksam/bedriver verksamhet i Sotenäs kommun.
Insatser som nominerats tidigare, men inte prisbelönats, får nomineras. Pristagare kan få
pris mer än en gång, dock för olika insatser.
Vad innebär priset?

Hållbarhetspriset består av diplom, blombukett och en prissumma motsvarande
folkhälsopriset och finansieras av kommunstyrelsens budget.
Utlysning och nominering

Utlysning av hållbarhetspriset annonseras på kommunens hemsida, i sociala medier, i
kontaktnät med lokalt närings- och föreningsliv samt eventuell tidning som delas ut till
alla hushåll.
Vem som helst kan nominera kandidater till hållbarhetspriset. Rådet för hållbarhet och
hälsa kan utse vinnare utan att nominering föreligger.
Nominering, med motivering, ska ha inkommit senast en vecka innan beslutande
rådsmöte, vilket annonserats på hemsida i samband med utlysning av priset.
Val av pristagare och utdelning

Pristagare av hållbarhetspristagare utses av Rådet för hållbarhet och hälsa. Rådet skall
ge en skriftlig motivering till sitt val. Rådets beslut kan inte överklagas.
Hållbarhetspriset delas ut vid nationaldagsfirandet den 6 juni av Rådet för hållbarhet
och hälsas ordförande.
Organisation

Kommunens hållbarhetsstrateg administrerar priset.
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