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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 Växjö kommuns hållbarhetsprogram och mångfaldsprogram 

som är en av många delar för att nå vår vision ”Växjö är en fantastisk plats att bo, leva 

och verka i för våra invånare, företag och besökare – nu och i framtiden”. 

Målsättningarna nås bland annat när vi: 

• genomför insatser som bidrar till inkludering, samhörighet och mer jämlika och 

jämställda livsvillkor mellan människor, samt 

• genomför insatser som motverkar beteenden som hotar mänskliga rättigheter 

och begränsar människors frihet, självständighet och välbefinnande. 

Priset består av två delar:  

1. Ett för samhällsperspektivet ”Ett sammanhållet Växjö” för företag, organisationer, 

enskilda personer. Pristagaren ska ha bedrivit ett långsiktigt arbete och/eller 

bidragit till viktiga insatser för ökad mångfald och/eller för att motverka 

diskriminering i samhället. 

2. Ett för verksamhet- och medarbetarperspektivet för Växjö kommuns 

medarbetare/verksamheter/arbetsplatser. Pristagaren ska ha bedrivit ett 

långsiktigt arbete och/eller bidragit med särskilt viktiga insatser för ökad 

mångfald och/eller för att motverka diskriminering i samhället.  

Priset används till en arbetsplatsrelaterad aktivitet som genomförs under det år 

priset tas emot eller senast året därpå. 



 
 

Växjö är en öppen och inkluderande kommun där lika värde, rättigheter och möjligheter 

för alla människor är normen. Växjö kommun vill tillsammans med alla invånare, företag 

och besökare göra Växjö till en kommun som står upp för alla människors lika värde och 

där man arbetar för sammanhållning och jämlikhet. Tillsammans åstadkommer vi en 

kommun där alla har rätt att vara sig själva och utvecklas till den bästa versionen av sig 

själva. Växjö ska vara en fantastisk plats att bo, leva och verka i – nu och i framtiden. 

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 som innehåller en beskrivning på vilket sätt den/de nominerade kandidaten 

bidragit till att nå målsättningarna: 

• genomför insatser som bidrar till inkludering, samhörighet och mer jämlika och 

jämställda livsvillkor mellan människor, samt 

• genomför insatser som motverkar beteenden som hotar mänskliga rättigheter 

och begränsar människors frihet, självständighet och välbefinnande. 

Eventuella särskilda initiativ ska specificeras tidsmässigt. Information om priset och 

möjligheten att nominera publiceras på kommunens webbplats och i andra 

ändamålsenliga kanaler för att nå ut brett. 

Arbetsgrupp för kvalitetssäkring av nominerade kandidater 

En arbetsgrupp bestående av representanter från olika verksamheter kvalitetssäkrar 

urvalet och bereder ärendet till kommunstyrelsen. Arbetsgruppen består minst av 

representanter från utvecklingsavdelningen, näringslivsavdelningen, kultur- och 

fritidsförvaltningen samt HR-avdelningen.  



 
 

Beroende på vilka kandidater som nominerats kan det vissa år vara aktuellt att knyta 

även andra verksamheter till arbetsgruppen. Detta utifrån särskild kunskap om externa 

och interna verksamheter och/eller ett visst ämnesområde.  

Beslutsförfarandet 

Kommunstyrelsen beslutar om pristagare och lämnar beslutsmotivering efter beredning 

av hållbarhetsutskottet. 

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 och 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. 

Vid utlysningsförfarande av priset bifogas en länk till Växjö kommuns 

mångfaldsprogram. 
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