SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2018-01-24

§ 12
KS 94/17

Svar på motion och förslag om tillvägagångssätt för att
uppmärksamma vardagshjältar
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen avstyrks med hänvisning till de omfattande resurser som krävs för att kunna
planera, samordna och genomföra motionens intention.
Reservation
Kajsa Hamnén (M), Hans Bergfelt (M) och Marcus Claesson (L) reserverar sig mot beslutet
till förmån för eget förslag.
Ärendet
Kajsa Hamnén (M) föreslår i motion att Mölndals stad årligen ska uppmärksamma vardagshjältar. Folkhälsorådet har lämnat yttrande och föreslår kommunstyrelsen att tillstyrka
motionen. Kommunstyrelsens arbetsutskott efterfrågar nu förslag på tillvägagångssätt.
Ärendets behandling
Kommunfullmäktige har den 22 februari 2017, § 33, remitterat motionen till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har i sin tur remitterat motionen till folkhälsorådet för yttrande.
Folkhälsorådet har behandlat ärendet den 24 maj 2017, § 7.
Arbetsutskottet remitterade motionen för utarbetande av tillvägagångssätt den 16 augusti
2017, § 109.
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 1 december 2017.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 december 2017, § 166.
Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Motionen avstyrks med hänvisning till de omfattande resurser som krävs för att kunna
planera, samordna och genomföra motionens intention.
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Ledamöternas förslag till beslut
Kajsa Hamnén (M) föreslår, med instämmande av Hans Bergfelt (M) och Marcus Claesson
(L), att motionen ska tillstyrkas.
Marie Östh Karlsson (S) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut och ställer dem mot varandra och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Expedieras till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2

Motion om att staden årligen skall visa vardagshjältar sin uppskattning
Det finns människor mitt ibland oss som tänker, handlar och agerar utifrån osjälviska och goda tankar. Oftast är
det för dem något självklart och som man inte behöver fundera över utan att det sker naturligt i stunden i
vardagen.
De vardagliga små gärningarna kan göra stor skillnad för många av oss. Ibland kan den lilla gesten betyda så
mycket, ett leende när man är ledsen, hjälp att bära en tung kasse, hjälpa ett barn med läxor, vara behjälplig
för en nyanländ eller göra ett ärende för någon som inte kan utföra det själv.
Den rådande samhällsandan bestämmer vi själva över. Var och en medverkar varje dag i stort och i smått på
olika sätt, att prägla det samhälle vi lever i. Att se sina medmänniskor är viktigt eftersom det bidrar till ett
varmt och positivt samhällsklimat. Att ge, ger tillbaka.
Det finns runtom i Sverige exempel på hur vardagshjältar lyfts fram. Det finns kommuner, såväl som tidningar
och radiostationer som utser vardagshjältar. Karlstad kommun har till exempel ett formulär på sin hemsida där
kommunens medborgare kan ge förslag på vardagshjältar.
Mitt förslag är att Mölndals stad en gång om året visar uppskattning för en eller flera vardagshjältar på lämpligt
sätt.
Jag tänker inte i första hand på de hjältemodiga som släcker bränder och räddar liv på ett storartat sätt. Dessa
insatser brukar få uppmärksamhet och tack av enskilda och av det offentliga på annat sätt. Jag önskar istället
att kommunen tar initiativ till att lyfta fram de vardagshjältar som verkar i vardagen utan annan
uppmärksamhet.
Jag tror att man genom att uppmärksamma goda handlingar som sprider glädje och värme kan bidra till ett
bättre samhällsklimat där fler personer vill göra gott mot andra.
Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag:
-

Att staden i enlighet med ovanstående på lämpligt sätt lyfter fram och uppmärksammar vardagshjältar
vars insatser för sina medmänniskor eller för samhället, förtjänar att uppmärksammas.

Kajsa Hamnén (M)
Kållered 2017-02-14
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Förslag om tillvägagångssätt för att uppmärksamma
vardagshjältar
Förslag till beslut
Motionen avstyrks med hänvisning till de omfattande resurser som krävs för att kunna
planera, samordna och genomföra motionens intention.
Ärendet
Kajsa Hamnén föreslår i motion att Mölndals stad årligen ska uppmärksamma vardagshjältar.
Folkhälsorådet har lämnat yttrande och föreslår kommunstyrelsen att tillstyrka motionen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott efterfrågar nu förslag på tillvägagångssätt.
Beredning
Frågan om tillvägagångssätt för att uppmärksamma vardagshjältar har beretts inom
stadsledningsförvaltningen. Förvaltningen har precis skapat rutiner för instiftande av ett nytt
pris att dela ut, ett jämställdhetspris. Förvaltningen delar även ut andra utmärkelser i olika
sammanhang.
Hänsyn har tagits till folkhälsorådets idé om att vardagshjältar skulle kunna uppmärksammas
genom en artikel i till exempel nyhetsbladet Ditt och mitt Mölndal, eller via text eller film i
sociala medier, vid ett par-tre tillfällen per år. Även en sådan relativt begränsad insats kräver
ett förarbete. En mindre arbetsgrupp skulle till exempel behöva skapas inom
stadsledningsförvaltningen och gärna med representanter från olika förvaltningar, för att
hantera uppgiften.
Inledningsvis skulle kriterier behöva formuleras för vem som kan bli uppmärksammad.
Tydliga kriterier behöver vara formulerade utifrån syftet att uppmärksamma goda
mellanmänskliga gärningar och att stärka de demokratiska värderingarna i samhället. Rimligt
vore att i olika forum annonsera och uppmana både mölndalsbor och andra att lämna förslag
på vardagshjältar eller händelser som man vill uppmärksamma.
Arbetsgruppen skulle sedan hantera arbetet med att välja ut kandidater, stämma av om
händelserna är riktigt beskrivna och väga mot kriterierna. Arbete med intervjuer och
fotografering, samt produktion av text eller film samt publicering tillkommer.
Tidsåtgång
Totalt sett bedöms tidsåtgången, fördelad mellan olika personer till 3-5 dagar för utformning
av kriterier och förberedande arbete och därefter 5-6 dagar per nomineringstillfälle för text.
Vid val av film beräknas tidsåtgången till minst 8-10 dagar.
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Ekonomi
Att uppmärksamma vardagshjältar vid två tillfällen per år innebär utöver den inledande
tidsåtgången på ca 3-5 dagar, någonstans mellan 10 och 20 arbetsdagar per år inklusive
produktion. Själva arbetet med produktion av text eller film skulle kunna köpas från
kommunikationsbyrå.
Bedömning
Motionens intention ligger i linje med att värna ett samhälle där goda mellanmänskliga
relationer värderas högt. Arbetsinsatsen är förhållandevis begränsad, men innebär ändå mellan
1,5 och 4 veckors arbetstid, fördelat på olika handläggare och kommunikatörer. Arbetet med
ett pris eller utmärkelse som staden står bakom behöver ske noggrant och med hög kvalitet.
Stadsledningsförvaltningen är i nuläget hårt belastad med uppdrag både från politiken och
med olika samordningsuppgifter och en prioritering bland uppdragen behöver ske.
Bedömningen är därför att förvaltningen inte klarar att hantera uppdraget att uppmärksamma
vardagshjältar med befintliga personalresurser eller inom befintlig budgetram.
Expedieras till
Stadsledningsförvaltningen
Cecilia Rignell
tf enhetschef

Carina Nordgren
förvaltningschef
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Svar på motion om (M) om att Mölndals stad årligen ska
uppmärksamma vardagshjältar
Beslut
Motionen remitteras till stadsledningsförvaltningen för utarbetande av förslag om
tillvägagångssätt.
Ärendet
Kajsa Hamnén (M) föreslår i motion 14 februari 2017 att Mölndals stad årligen ska visa
vardagshjältar sin uppskattning. Motionären lyfter fram att vi själva bestämmer över den
rådande samhällsandan. Var och en medverkar dagligen i stort och smått, på olika sätt att
prägla det samhälle vi lever i. Att se sina medmänniskor är viktigt eftersom det bidrar till ett
varmt och positivt samhällsklimat. Hjältemodiga insatser uppmärksammas ofta, menar
motionären, men många vardagshjältar verkar utan uppmärksamhet. Genom att
uppmärksamma goda handlingar som sprider glädje och värme kan vi bidra till ett bättre
samhällsklimat där fler personer vill göra gott mot andra.
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.
Ärendets behandling
Kommunfullmäktige har den 22 februari 2017, § 33, remitterat motionen till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen har i sin tur remitterat motionen till folkhälsorådet för yttrande.
Folkhälsorådet har behandlat ärendet den 24 maj 2017, § 7.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka motionen.
Ledamöternas förslag till beslut
Hans Bergfelt (M) föreslår att motionen remitteras till stadsledningsförvaltningen för
utarbetande av förslag om tillvägagångssätt. Förslaget antas.
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Yttrande över motion om att Mölndals stad årligen ska visa
vardagshjältar sin uppskattning
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka motionen.
Ärendet
Kajsa Hamnén (M) föreslår i motion 14 februari 2017 att Mölndals stad årligen ska visa
vardagshjältar sin uppskattning. Motionären lyfter fram att vi själva bestämmer över den
rådande samhällsandan. Var och en medverkar dagligen i stort och smått, på olika sätt att
prägla det samhälle vi lever i. Att se sina medmänniskor är viktigt eftersom det bidrar till ett
varmt och positivt samhällsklimat. Hjältemodiga insatser uppmärksammas ofta, menar
motionären, men många vardagshjältar verkar utan uppmärksamhet. Genom att
uppmärksamma goda handlingar som sprider glädje och värme kan vi bidra till ett bättre
samhällsklimat där fler personer vill göra gott mot andra.
Beredning
Folkhälsorådets presidium har berett ärendet med stöd av folkhälsoplaneraren och
folkhälsorådet lämnar detta yttrande.
Ekonomi
Viss handläggartid krävs för praktisk planering och genomförande. Eventuellt kan arvode bli
aktuellt för juryarbete.
Bedömning
Folkhälsorådet ser tydligt samhällsandans betydelse för tillit, trygghet och hälsa. Rådet vill
därför i olika sammanhang uppmärksamma att det är ett stort värde att människor möts i
vardagen och känner tillit för varandra. Detta gynnar såväl den enskildes hälsa, som ett
positivt samhällsklimat.
Rådet ser därför positivt på motionen om att uppmärksamma insatser och beteenden som
sprider extra glädje och värme i vardagen och som kan stärka tilliten, både mellan
mölndalsbor, och mellan invånare och stad. Positiva vardagsmöten som bidrar till känsla av
trygghet och gemenskap, stärker förutsättningarna för en sammanhållen stad.
Rådet anser att alla bör ha möjlighet att nominera. En eller ett par vardagshjältar skulle kunna
uppmärksammas på lämpligt sätt i anslutning till något befintligt forum eller evenemang.
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Uppmärksamheten bör bestå av annat än pengar. Folkhälsorådet kan bistå som jury, utifrån
sitt uppdrag att verka för folkhälsa och social hållbarhet. Utvärdering bör ske efter två år.
Folkhälsorådet påtalar samtidigt att staden idag delar ut olika utmärkelser. Rådet ser gärna en
samlad diskussion om vilka utmärkelser staden ska dela ut och hur de ska vara utformade.
Expedieras till
Folkhälsorådet

Hillevi Funck
folkhälsoplanerare

