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Bestämmelser för Växjö kommuns mångfaldspris
Om prisets syfte
Växjö kommuns mångfaldspris delas ut för att uppmärksamma växjöbor,
företagare, organisationer, föreningar samt arbetsplatser inom Växjö
kommunkoncernen som bedrivit ett målmedvetet arbete för mångfald,
sammanhållning och likabehandling av människor. Mångfaldspriset är en del
av Växjö kommunkoncerns arbete för att uppnå de målsättningar som finns i
Mångfaldsprogrammet.
Priset består av två delar:
- Ett för samhällsperspektivet ”Ett sammanhållet Växjö” för företag,
organisationer, enskilda personer.
- Ett för verksamhet- och medarbetarperspektivet för Växjö kommuns
verksamheter/arbetsplatser.
Växjö är en öppen och inkluderande kommun där lika värde, rättigheter och
möjligheter för alla människor är normen. Växjö kommun vill tillsammans
med alla växjöbor göra Växjö till en kommun som står upp för alla
människors lika värde. Tillsammans skapar vi en kommun där alla har rätt
att vara sig själva.

Vilka som kan ta emot priset
Priset kan delas ut till fysiska och juridiska personer med anknytning till
Växjö kommun. Såsom växjöbor, företagare, organisationer och föreningar.
Priset kan delas ut till samma mottagare mer än en gång, men inte två år i
rad. Om ingen lämplig mottagare av priset kan utses, ska priset inte delas ut.

Nomineringsförfarandet
Vem som helst kan nominera en mottagare av priset. Nomineringen ska
åtföljas av en motivering. Information om priset och möjligheten att
nominera ska läggas ut på kommunens webbplats och annonseras i
lokaltidningen.

Beslutsförfarandet
Kommunstyrelsen utser beslutar om pristagare och lämnar
beslutsmotivering.
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Utdelning
Priset delas ut av kommunfullmäktiges ordförande eller den som
kommunstyrelsen utser.
Priset delas ut årligen.

Vad priset består i
Priset består av ett diplom, ett konstverk och/eller en summa pengar till ett
totalt värde av maximalt 50 % av prisbasbeloppet. Fördelning av
pengasumman mellan pristagarna beslutas av kommunstyrelsen.

Övrigt
Ändringar i bestämmelserna kring priset som inte rör andemeningen med
priset kan göras av kommunstyrelsen.
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