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Bakgrund
Folkhälsa

Folkhälsa handlar om hela befolkningens hälsa. En god folkhälsa
kännetecknas av god livskvalitet, hög medellivslängd, låg sjuklighet och en
jämlik hälsa. Folkhälsa innefattar individens egna val, livsstil och sociala
förhållanden men också samhällets utformning så som miljön i
omgivningen, möjlighet till delaktighet i samhället och andra strukturella
faktorer. Färgelanda kommun vill främja folkhälsan i kommunen och som
en del i det arbetet vill kommunen uppmärksamma de insatser som personer
i kommunen gör för att öka hälsan och välbefinnandet hos invånarna.

Kultur

Kultur kan innefatta allt ifrån byggnader, föremål, platser, natur och
historier med kulturhistoriskt värde till konstnärliga områden som bild och
form, dans, film, litteratur, musik, slöjd och teater. Utövande och
tillgänglighet till kultur kan berika människors liv och leda till ökat
välmående. Att skapa möjlighet för att uppleva olika sorters kultur är en del
i att skapa en attraktiv kommun att bo och leva i. Färgelanda kommun vill
främja ett rikt kulturutbud och kulturliv i kommunen genom att
uppmärksamma insatser som görs för att bevara, förvalta, lyfta fram, skapa
eller sprida kultur på olika sätt.

Syfte

Folkhälsopriset är en uppmuntran för värdefulla insatser inom
folkhälsoområdet som genomförs i kommunen. Syftet med Folkhälsopriset
är att särskilt uppmärksamma varaktiga och långsiktiga förtjänster till
folkhälsoarbetet.
På samma sätt är Kulturpriset en uppmuntran för värdefulla insatser inom
kulturområdet som genomförs i kommunen. Syftet med Kulturpriset är att
uppmärksamma varaktiga och långsiktiga förtjänster för arbetet med kultur.

Nominering och utdelning av priser

Kulturpriset och Folkhälsopriset delas ut årligen med start år 2022 och
ersätter de tidigare priserna ”Kultur- och fritidspriset” samt ”Miljö- och
folkhälsopriset”.

Kriterier för erhållande av priser

Folkhälsopriset utdelas till en person, en grupp av personer, organisation,
förening eller liknande som utmärkt sig på ett förtjänstfullt sätt ur

folkhälsosynpunkt. Detta kan innefatta en uppfinning, en rutinändring,
opinionsbildning, aktivitet eller annat, som på något sätt bidragit till att
förbättra folkhälsan i kommunen. Folkhälsan har flera påverkansfaktorer, så
som livsvillkor, levnadsvanor, fysisk och psykisk hälsa. Handlingar som
skapar god hälsa till en grupp med människor och/eller jämlika livsvillkor
och möjligheter för en jämlik hälsa till hela befolkningen hör till folkhälsan.
Kulturpriset utdelas till en person, en grupp av personer, organisation,
förening eller liknande som utmärkt sig på ett förtjänstfullt sätt för kulturen.
Det kan handla om att bevara, förvalta, lyfta fram, skapa eller sprida kultur
på olika sätt. I kultur innefattas till exempelvis byggnader, föremål, platser,
natur och historier med kulturhistoriskt värde men även konstnärliga
områden som till exempel områdena bild och form, dans, film, litteratur,
musik, slöjd och teater.
Mottagaren av priserna ska vara boende eller verksam i Färgelanda
kommun.
Vardera pris kan endast erhållas en gång för en och samma motivering.

Nomineringsprocess

Nominering till folkhälsopriset och kulturpriset kan göras av alla invånare i
kommunen. Nomineringar kan göras såväl av enskilda individer som av
företag eller ideella organisationer. Sista nomineringsdag för priserna är den
30 april årligen. Nomineringar som inkommer efter den 30 april hänvisas till
att skicka in nomineringen på nytt nästkommande år. Saknas nominering för
ett eller båda av priserna efter 30 april sker ingen prisutdelning det aktuella
året.
Nomineringar till priserna ska postas till kommunens besöksadress, lämnas i
kommunhusets reception eller mejlas till kommunens officiella mailadress
kommun@fargelanda.se. Mailet eller brevet ska vara märkt ”Folkhälsopris”
eller ”Kulturpris” beroende på vilket pris det gäller. Nomineringen ska
innehålla en motivering samt namn och kontaktuppgifter på både nominerad
och förlagsgivare. Samtliga inkomna nomineringar oavsett ingång är giltiga.

Beslutsprocess

Beslutet om pristagare för kulturpriset fattas av kommunstyrelsens
arbetsutskott i enlighet med gällande delegationsordning. Beslutet om
pristagare för folkhälsopriset fattas av Folkhälsorådet.

Prisceremoni

Prisceremoni ska ske vid kommunens nationaldagsfirande 6 juni. Om
nationaldagsfirandet inte kan genomföras ska kommunstyrelsens
arbetsutskott ta fram en annan dag då prisceremoni ska ske. Folkhälsopriset
delas ut av folkhälsorådet och kulturpriset av kommunstyrelsens
arbetsutskott.
Priset utgörs av 1 000 kronor per pris samt ett diplom. Endast ett diplom
delas ut per pris per år även om det är flera pristagare som mottar ett pris.
Prissumman på 1 000 kronor per pris betalas ut av kommunen efter
prisceremonin. Summan betalas ut till ett bankkonto, detta gäller även om
det är flera pristagare som mottar ett pris.

