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Årets sociala insats i Motala kommun 2018
Sammanfattning
Socialnämnden utdelar årligen utmärkelsen ”Årets sociala insats i Motala kommun”.
Utmärkelsen tilldelas en person som under året gjort förtjänstfulla insatser inom en förening
eller organisation som bedriver frivilligt socialt arbete i Motala kommun. Utmärkelsen kan
även gå till en person som är anställd i en sådan förening eller organisation.
Utmärkelsen består av ett diplom och en gratifikation till mottagaren samt 5 000 kronor till en
av mottagaren utsedd förening eller organisation med social anknytning som har verksamhet
inom kommunen.
I år har följande nominerats:
Therese Lundqvist för sitt arbete med Julänglar
Roger Jonsson för sitt ideella arbete med ungdomar i bowlinghallen
Daniela Acimovic för arbetet med ”Motalas medmänniskor” och Julhjälpen
Martina Nordqvist som är aktiv i språkcafét i Equmenia kyrkan
Gabi Morad och Kianosh Sharafadin för deras arbete med den nya futsalklubben ”Dribbla
United”
Priset delas ut under Kärleksveckans invigning.

Förslag till beslut
1 Socialnämnden beslutar att tilldela utmärkelsen årets sociala insats 2018 till …
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”Jag skulle vilja nominera Therese Lundqvist och hennes insats för att alla ska få möjlighet att
få fira jul med julklappar och mat.
Therese arbete sker helt på frivilligbasis via Julänglar och detta är tredje året som hon samlar
in pengar och paket till behövande.
Motalaborna och företagen i och runt Motala kommun är otroligt generösa och insamlingen
ökar för varje år!
Julänglar har samarbete med många skolor inom kommunen samt svenska kyrkan. Det har
även i år uppstått samarbete med ett flertal företag.
På hemsidan www.julanglar.se har man möjlighet att söka bidrag samt att lämna bidrag och
läsa mer om initiativet.”
Jag tror även att en nominering utav Julänglar och dess arbete även skulle få upp ögonen för
fler medborgare samt företag så att insamlingen kan öka detta år och nästkommande år!
Gå gärna in på www.julanglar.se och läs mer!”
”Jag vill nominera Roger Jonsson Industrigatan 19 lgh 1403, 591 35 Motala. Under många år
har Roger ställt upp helt ideellt för ungdomar med olika problem nere i bowlinghallen.Med
genuint intresse, glatt humör och enormt engagemang har han gjort en stor insats till glädje
för dessa barn.
Jag kan varmt rekommendera Roger!”
”Jag vill nominera Daniela Acimovic ordförande i Internationella Kvinnoföreningen och
initiativtagare till ”Motala medmänniskor.”
”Daniella har under många år arbetat med ”Motalas Medmänniskor” och Julhjälpen. Hon har
också visat en stor humanitet med arbetet för Ensamkommande barn.
Hennes otröttliga frivillig arbete har inneburit att många vuxna och barn i Motala har blivit
sedda och fått ett stöd ur ett medmännisko perspektiv.”
”Det finns en tjej i Motala som heter Therese Lundqvist, som startat och bedriver "Julänglar" i
Motala. Hon samlar in pengar som går till behövande inom kommunen.
Alla insamlade medel som hon åstadkommit (över 100 000 kr för år 2018) går direkt ut till de
behövande, enbart många, många timmars ideellt arbete.
Hoppas verkligen att Therese blir den som vinner”
”Jag vill gärna vara med er i år och nominera en väldigt bra person som i denna samhelet.
Jag vill nominera Martina Nordiqvist som är aktiv i språkcafe i Equmenia kyrkan i Motala
som volontär.
Hon är en klok, pig, smart, trevlig, ärlig och fantasifull person samt vill alltid lära sig om våra
kulturer därför jag tror att hon är den rätt personen som ni får gärna passa på och hedra henne
idag och säga till Motala kommun att Motala är stolt över henne och för att Motala har folk
lik henne som kämpar för ett bättre samhälle.”
”Jag vill nominera Gabi Morad och Kianosh Sharafadin till ”årets sociala insats” för deras
arbete med den nya futsalklubben ”Dribbla United”. Det är mer än en idrottsklubb. De arbetar
för integration och mot rasism. Här kan ungdomar hitta en meningsfull fritidsaktivitet som gör
skillnad för många.

Läs mer om Dribbla United här: https://www.mvt.se/sport/kompisklubben-som-vill-goraskillnad-om5635150.aspx”

Pernilla Thunander
Socialdirektör

Beslutsexpediering
Till den som tilldelas utmärkelsen

Margareta Cederberg
Administrativ chef

