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Vision 2025 och Varberg visar vägen
Varberg har en ambition att gå före och visa vägen mot en hållbar utveckling.
Hållbarhet ingår därför som förhållningssätt i kommunens vision, Varberg Västkustens kreativa mittpunkt. Begreppet omfattar tre delar: ekologisk,
ekonomisk och social hållbarhet, som kommunen valt att i lokal kontext
definiera som:
- Livskraftiga ekosystem (ekologisk)
- Hållbar resursanvändning (ekonomisk)
- Välmående samhälle (social)
En viktig del i kommunens arbete är att dela med sig av erfarenheter och lyfta
fram goda exempel som bidrar till en hållbar utveckling. Sedan 1992 har
Varbergs kommun därför delat ut ett pris för att uppmuntra engagemang och
goda initiativ för hållbar utveckling. Priset kan utdelas såväl till enskild person
som till grupp, organisation eller företag, som i huvudsak är verksam/bedriver
verksamhet i Varbergs kommun.

Kriterier
En hållbar utveckling bygger på tre dimensioner: miljön, ekonomin och det
sociala. Varbergs kommuns hållbarhetspris utdelas för insats som bidrar till
att upprätthålla livskraftiga ekosystem, en hållbar resursanvändning och ett
välmående samhälle.
Juryn skall premiera insatser som:
- kan tjäna som goda exempel, nu och i framtiden.
- kännetecknas av kreativitet, nytänkande och framåtanda.
- präglas av engagemang och handlingskraft.
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Riktlinjer
1. Hållbarhetspriset på 15 000 kr delas ut årligen och beloppet dras från
kommunstyrelsens budget.
2. Hållbarhetspriset kan utdelas såväl till enskild person som till grupp,
organisation eller företag, som i huvudsak är verksam/bedriver
verksamhet i Varbergs kommun.
3. Enskild, organisation, företag och medlem i juryn för hållbarhetspriset
har rätt att nominera pristagare. Nomineringen, tillsammans med en
motivering, skall ha inkommit via post eller mejl till kommunstyrelsen
senast den 31 mars.
4. Kommunstyrelsen skall informera om möjligheten att nominera
kandidater i lokal press, lämpliga sociala medier och i kontaktnät till
lokalt näringsliv.
5. Hållbarhetspriset ska delas ut för insats som bidrar till en hållbar
utveckling. 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.
6. Insatser som nominerats tidigare, men inte prisbelönats, får
nomineras. Pristagare kan få pris mer än en gång, dock för olika
insatser.
7. Hållbarhetspristagare utses av en jury, senast den 31 maj. Juryn får
besluta att priset skall delas på flera pristagare och att pris för visst år
inte skall delas ut. Juryn skall ge en skriftlig motivering till sitt val.
Juryns beslut kan inte överklagas.
8. Kommunstyrelsen, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Utbildning- och
arbetsmarknadsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden och Varbergs
FN-förening utser varsin representant i juryn. Kommunstyrelsens
representant tilldelas ordförandeskapet i juryn.
9. En tjänsteperson från kommunstyrelsens förvaltning utses som
sekreterare. Sekreteraren ansvarar för nomineringar och att
sammankalla juryn. Ordförande fattar beslut om vilka uppdrag som
ges till sekreteraren.
10. Utdelning av Hållbarhetspriset sker årligen vid Nationaldagsfirandet i
Societetsparken den 6 juni. Priset delas ut av kommunfullmäktiges
ordförande.
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