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Lunds kommuns pris för frivilliga samhällsarbetare
Förslag till beslut
Överförmyndarnämnden föreslås besluta
att
att

instifta ett årligt pris för frivilliga samhällsarbetare,
anta föreslagna regler för Lunds kommuns pris för frivilliga
samhällsarbetare,
den årliga prissumman på 25 000 kr hanteras inom
överförmyndarnämndens budget.

att

Sammanfattning
Överförmyndarnämnden har föreslagit att instifta ett pris för
frivilliga samhällsarbetare. Efter att förslaget remitterats till
socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden för yttrande har
dessa ställt sig positiva till förslaget.
Kommunstyrelsen beslutade den 14 augusti 2019, att instifta ett
årligt pris. Priset skulle finansieras av överförmyndarnämnden.
Beslutet överklagades. Efter prövning i Förvaltningsrätten
upphävdes beslutet då det fattats i Kommunstyrelsen gällande annan
nämnds verksamhet.
Överförmyndarnämnden föreslås därför fatta beslut om instiftande
av årligt pris för frivilliga samhällsarbetare.
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Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-10-08 Remissvar
gällande överförmyndarnämndens förslag till Lunds
kommuns pris för frivilligt samhällsarbete

Ärendet
Lunds kommun har, som samtliga kommuner i Sverige, en mängd
frivilliga samhällsarbetare som engagerar sig i olika frivilliguppdrag.
Dessa frivilliga samhällsarbetare gör en stor insats för samhället och
bör uppmärksammas.
Överförmyndarnämnden i Lund har sedan några år tillbaka deltagit i
firandet av internationella frivilligdagen den 5 december och har
föreslagit att inrätta ett pris till en frivillig samhällsarbetare som
gjort en särskild insats inom detta område. Priset kan liknas vid de
priser kommunen delar ut för insatser inom miljö och integration.

Beredning
Överförmyndarnämnden har föreslagit att instifta ett pris för
frivilliga samhällsarbetare. Priset ska ge positiv uppmärksamhet till
de som åtagit sig frivilliguppdrag och samtidigt främja kommunens
arbete att rekrytera nya frivilligarbetare.
Överförmyndarnämnden har tagit fram förslag till regler och
kriterier för priset.
Förslaget har remitterats till vård- och omsorgsnämnden och
socialnämnden, även de anlitar frivilliga samhällsarbetare inom sina
verksamheter. Vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden har
tillstyrkt inrättandet av priset.
Kommunstyrelsen beslutade den 14 augusti 2019, att instifta ett
årligt pris. Priset skulle hanteras av överförmyndarnämnden.
Beslutet överklagades. Efter prövning i Förvaltningsrätten
upphävdes beslutet då det fattats i Kommunstyrelsen gällande annan
nämnds verksamhet.
Överförmyndarnämnden föreslås därför fatta beslut gällande
instiftande av årligt pris för frivilliga samhällsarbetare.

Barnets bästa
Frivilliga samhällsarbetare ger ofta stöd till unga och det ligger
därför i barns intresse att frivilliga samhällsarbetare
uppmärksammas.

Ekonomiska konsekvenser
Arbetet med administration kommer att ske inom
överförmyndarnämndens organisation och såväl detta arbete som
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juryarbetet och den årliga prissumman, 25 000 kr, hanteras inom
överförmyndarnämndens budget.

Föredragning
Inom såväl överförmyndarnämndens som vård- och
omsorgsnämndens samt socialnämndens ansvarsområden finns flera
verksamheter som är beroende av att medborgare engagerar sig i
frivilligt samhällsarbete.
Överförmyndarnämnden har tagit fram ett förslag till regler. Priset
består av 25 000 kr samt ett diplom. Nominering sker av enskilda
personer, föreningar och företag, som bor eller verkar i Lunds
kommun.
I reglerna föreslås att pristagare utses av en jury som består av två
representanter vardera från överförmyndarnämnden, vård- och
omsorgsnämnden och socialnämnden. Priset delas ut årligen i
samband med internationella frivilligdagen som infaller den 5
december.
Reglerna föreslår följande kriterier för priset:
Insatsen:



främjar frivilligt samhällsarbete genom möten, aktiviteter och
kontakt mellan människor
ska vara till nytta för behövande genom att ha bidragit till att
bryta social isolering och/eller att ha tagit tillvara dennes rätt
på ett utmärkande sätt

Reglerna innehåller även en definition av vad som menas med
frivillig samhällsarbetare.
Priset ska ge positiv uppmärksamhet till de som har åtagit sig
frivilliguppdrag och samtidigt främja kommunens arbeta att
rekrytera nya frivilligarbetare.
Gaby Wallström
Tf Enhetschef

Björn Bengtsson
Handläggare
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