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 1(1) 

RIKTLINJER FÖR JÖNKÖPINGS KOMMUNS PRIS FÖR 
BERÖMLIGA INSATSER FÖR BARN  
(Antagna av kommunstyrelsen 2014-02-26)  
 
§ 1 Syfte 
Jönköpings kommuns pris avseende berömliga insatser för barn utdelas för att 
uppmärksamma och belöna en eller flera personer, i syfte att uppmuntra och inspirera 
kommuninvånarna till ideella insatser utöver det vanliga för att bistå och värna om ansvar för 
sina medmänniskors liv i Jönköping. Priset har också till syfte att sprida kunskap om utförda 
gärningar som leder till att barns hälsa och välbefinnande stärks. 
  

§ 2 Pris 
Priset utgörs av ett diplom samt ett penningbelopp om totalt 15 000 kronor. Priset utdelas 
under högtidliga former av kommunfullmäktiges presidium och bör ske i samband med 
Jönköping Open. Behörig att ta emot Jönköpings kommuns pris för berömliga insatser för 
barn är enskild vuxen person, flera vuxna personer eller en grupp av barn folkbokförda i 
Jönköpings kommun. Priset utdelas till den som ideellt och utöver det vanliga utfört 
berömliga insatser till gagn för barns hälsa och välbefinnande och/eller sociala situation. 
 

§ 3 Beslut och utdelning 
Kommunfullmäktiges presidium beslutar vem som ska få priset och vem som ska utses att 
dela ut priset. Utdelning av priset bör ske i samband med arrangemanget Jönköping Open. 
  

§ 4 Nominering av kandidater 
Jönköpings kommuns pris för berömvärda insatser för barn tilldelas av kommunfullmäktiges 
presidium. Kommunfullmäktiges presidium beslutar om nominering av pristagare. Presidiet 
har rätt att utöka med en eller flera adjungerande ledamöter som rådgivande i 
nomineringsprocessen. Adjungerande ledamöter utses genom konsensus. 
Kommunfullmäktiges presidiesekreterare utgör sekreterare. 
 

Kommunfullmäktiges presidium (genom stadskontoret) ska annonsera på kommunens 
webbplats, i dagspress och kommunens anslagtavla om priset och begära in förslag på ideella 
pristagare från allmänheten. Om förslag från allmänheten saknas kan presidiet ta fram förslag 
på pristagare vid kunskap/information om sådana extraordinära insatser. Presidiet kan på eget 
initiativ ge förslag på pristagare även om förslag inkommit från allmänheten. Presidiet 
beslutar ifall en prismottagare ska utses och har att lämna motivering till utnämningen. 
Beslutet kan inte överklagas. Tillkännagivande av tidpunkten för nominering av kandidaterna 
ska ske på kommunens webbplats, i dagspress och anslagstavla. Såväl enskilda personer som 
organisationer, föreningar, företag, kommunala förvaltningar, nämnder och andra äger rätt att 
nominera kandidater. 
 

Skriftligt förslag om nominering av pristagare ska vara inkommen till Stadskontoret, 
Jönköpings kommun, senast den 30 juli med början år 2014. I inlämnade förslag ska anges 
vilken ideell berömlig insats som genomförts. 
 

§ 5 Administration 
Stadskontoret ska ansvara för anslag och annonsering, sammanställning av kandidater och 
övrig administration i samband med priset. 
 

  

  


