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Riktlinjer för Årets Värmdöbo 
 

Beslutsnivå- och datum  
(läggs in efter beslut) 

Kommunstyrelsen 2019-01-09 

Diarienummer 2018KS/1316 

Reviderat - 

Lagstadgat styrdokument - 

Ersätter styrdokument Principer för fastställande av Årets Värmdöbo, beslutat 2007-09-22 § 234 

Uppföljning Vid behov och inför varje ny mandatperiod 

Ansvar Kommunstyrelsen 

Inledning 
Årets Värmdöbo är kommunens pris till den Värmdöbo eller person som varit verksam i 

kommunen som utmärkt sig under året. Priset instiftades av kommunfullmäktige den 12 

oktober 2006 och har sedan dess delats ut årligen. Avsikten med priset är att uppmärksamma 

en person, antingen bosatt eller verksam i kommunen, som har svarat för en prestation utöver 

det vanliga. 

Syfte 

Syftet med dessa riktlinjer är att fastslå processen att utse Årets Värmdöbo samt vilka 

urvalskriterier som gäller för slutkandidaterna. 

Hur Årets Värmdöbo utses 

Inför varje upplaga av Årets Värmdöbo ska Värmdö kommuns medborgare ges möjlighet att 

nominera personer till Årets Värmdöbo under en begränsad tidsperiod. De nominerade ska 

uppfylla de kriterier som specificeras under rubriken kriterier för Årets Värmdöbo. 

När nomineringsperioden är slut beslutar en jury bestående av kommunstyrelsens presidium 

och kommundirektören vilka av de nominerade som blir de tio slutkandidaterna. Värmdö 

kommuns medborgare röstar därefter på slutkandidaterna och vinnaren av omröstningen utses 

till Årets Värmdöbo. 

Vem får bli Årets Värmdöbo 

För att få nomineras till Årets Värmdöbo ska personen vara bosatt eller bedriva verksamhet i 

kommunen samt respektera de mänskliga rättigheterna och demokratiska värden. Detta 

innebär att även förtroendevalda och anställda i Värmdö kommun har möjlighet att bli 

kandidater. En person som får många nomineringar garanterar inte att personen blir 

slutkandidat. 
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Urvalet av slutkandidater ska sträva efter en jämn köns- och åldersfördelning samt en 

mångfald av kandidater (till exempel var personen är bosatt/verksam och personens 

bakgrund). Urvalet ska ta hänsyn till följande aspekter: 

 Motivering till varför personen nominerats. 

 Händelse/handling som personen står bakom. 

 Entreprenörskap/företagande. 

 Engagemang inom idrott/föreningar/social ekonomi. 

 Arbete med integration/jämställdhet/demokrati. 

 Övrigt – ”Det lilla extra” för Värmdö kommun. 

Det ska i så hög utsträckning som möjligt undvikas att samma person blir slutkandidat två år i 

rad. 

Prispeng 

Årets Värmdöbo erhåller en prissumma på 15 000 kr. 

Uppföljning 

En utvärdering av nominerings- och omröstningsprocessen ska genomföras efter varje 

avslutad upplaga av Årets Värmdöbo och redovisas för kommunstyrelsen. 

Inför varje ny mandatperiod ska föreliggande riktlinjer aktualitetsprövas. 
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