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Regler för kommunstyrelsens externa priser – 
tillgänglighet - jämställdhet - integration 

Bestämmelser 

Förslag till pristagare, beslutsfattande och utdelning av pris 
Respektive pris kan erhållas av enskild person, grupp, förening, organisation 
eller företag vars insats haft eller har specifik betydelse för tillgängligheten, 
jämställdheten eller integration. 

Förslag till pristagare kan när som helst lämnas till Kalmar kommun. Pristagare 
utses av kommunstyrelsen och respektive pris delas ut under högtidliga former 
vid ett speciellt tillfälle. 

Kommunen förbehåller sig dock rätten att premiera en insats som kommit till 
kommunens kännedom även på annat sätt. Likaså förbehåller kommunen sig 
rätten att avstå från att dela ut pris ett år. 

Tillgänglighetspris 
Priset ska lyfta fram och belöna förebilder och goda exempel i arbetet för en 
tillgänglig kommun där alla har lika möjligheter. Det ska uppmärksamma goda 
insatser som bidragit till att förbättra livsvillkoren och tillgängligheten för per-
soner med funktionsnedsättning. Insatserna kan röra sig om ökad fysisk till-
gänglighet men också exempelvis information/kommunikation och bemö-
tande. Beredning sker av Kalmar kommuns tillgänglighetsråd. 

Jämställdhetspris 
Priset ska stimulera till att utveckla metoder och arbetssätt som förstärker jäm-
ställdheten på olika arenor inom samhällslivet. Priset ska även uttrycka en er-
känsla för ett medvetet arbete för att förstärka jämställdheten. Det ska kunna 
erhållas även om man inte nått i mål eftersom priset kan utgöra en viktig signal 
för att visa vikten av arbetet och dessutom stimulera till vidareutveckling. Man 
måste dock ha kommit så långt att effekterna av insatsen kan utvärderas. 

Integrationspris 
Priset ska lyfta fram och belöna förebilder och goda exempel i arbetet för en 
integrerad kommun där alla har lika möjligheter. Det ska uppmärksamma goda 
insatser som bidragit till ökad tolerans och ömsesidig förståelse mellan männi-
skor. Insatserna kan ha ökat förutsättningarna till goda möten, främjat samar-
bete men kan också bidragit till ökad kunskap och attitydförändring kring hur 
mångfald i olika former kan vara en tillgång. Det kan också ha främjat invånar-
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nas möjlighet att ta aktiv del i arbets- och samhällslivet. Beredning sker av 
Kalmar kommuns integrationsråd. 

Prissumma 
Prissumman är 15 000 kronor per pris. 

Historik 
Jämställdhetspris beslutat av kommunfullmäktige den 25 februari 2002, § 36, 
tillgänglighets- och integrationspris beslutat av kommunfullmäktige den 30 
mars 2015, § 55 och 56. Nya regler för priserna beslutade av kommunfullmäk-
tige den 27 november 2017, § 232.  

Kommunfullmäktige beslutade 27 november 2017 att kommunstyrelsen be-
myndigas att göra ändringar i reglerna samt prissummorna. 

Dokumentansvarig ändrad 30 juni 2021.
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