TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Cecilia Ahlgren
50065

Datum

2017-09-19

Ärendebeteckning

KS 2017/0982

Kommunfullmäktige

Ändring i regler för kommunstyrelsens externa
priser
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att prissummorna för Kalmar kommuns externa
jämställdhetspris, tillgänglighetspris och integrationspris höjs till vardera 15 000
kronor.
Kommunstyrelsen bemyndigas att göra ändringar i reglerna samt
prissummorna.
Bakgrund
Kommunfullmäktige har beslutat att Kalmar kommun ska dela ut ett externt
jämställdhetspris, ett tillgänglighetspris och ett integrationspris. Syftet med
priserna är att lyfta fram och belöna förebilder samt goda exempel.
Tilldelningen av respektive pris har också i syfte att stimulera till att utveckla
metoder och arbetssätt som förstärker arbetet på olika arenor inom
samhällslivet.
För att erhålla enhetlighet kring processen av utdelning av priserna har
kommunledningskontoret tagit fram en rutin för hantering av priserna. Rutinen
framgår av bilaga.
Prissummorna
Prissummorna har sedan länge varit 10 000 kronor per pris. Mot bakgrund av
den allmänna prisutvecklingen föreslås en höjning till 15 000 kronor.
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.
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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.
Tillgänglighetspriset
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
personer med funktionsnedsättning. Insatserna kan röra sig om ökad fysisk
tillgänglighet men också exempelvis information/kommunikation och
bemötande. Beredning sker av Kalmar kommuns tillgänglighetsråd.
Jämställdhetspriset
Priset ska stimulera till att utveckla metoder och arbetssätt som förstärker
jämställdheten på olika arenor inom samhällslivet. Priset ska även uttrycka en
erkänsla 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.
Integrationspriset
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
människor. Insatserna kan ha ökat förutsättningarna till goda möten, främjat
samarbete men kan också bidragit till ökad kunskap och attitydförändring kring
hur mångfald i olika former kan vara en tillgång. Det kan också ha främjat
invånarnas möjlighet att ta aktiv del i arbets- och samhällslivet. Beredning sker
av Kalmar kommuns integrationsråd.
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Kommunstyrelsens externa prisutdelning - process
Syfte
Genom tilldelning av externa priser inom tillgänglighet, integration och jämställdhet vill kommunen lyfta fram och belöna förebilder samt goda exempel.
Tilldelningen av respektive pris har också i syfte att stimulera till att utveckla
metoder och arbetssätt som förstärker arbetet på olika arenor inom samhällslivet.
Mätning
För närvarande sker ingen mätning i denna process.
Koppling till huvudprocesskartan
Tillhör stödprocessen ”Stödja och utveckla den demokratiska processen”.
Dokumentation och rapportering
Tjänsteskrivelser, beslut och ekonomisk rapportering hanteras enligt
dokumenthanteringsplan.
Process
31:e oktober
sista dag för
nominering
Behov av
att synliggöra ”goda
exempel”

1. Informera om
nominering
(aug – sep)

10:e december
Deadline
beredning

2. Bereda inkomna
Nomineringsför slag

3. Besluta om
pristagare

4. Kommunicera
pristagare

5. Dela ut
priser

6. Utföra efterföljande
uppgifter

1. Informera om nominering
Extern marknadsföring genom gemensam annonsering utförs av
handläggarna i samråd med kommunikationsenheten.
2. Bereda inkomna förslag
Ansvarig handläggare utreder de förslag som inkommit via nominering
eller på annat sätt kommit till kommunens kännedom. Därefter informeras samtliga nominerade via speciellt framtaget ”nomineringskort”.
Detta kort innehåller information om aktuellt pris som de blivit nominerade till, den fortsatta processen samt när beslut kommer att fattas.

Verksamhetsunika processer, rutiner och instruktioner

”Goda
exempel”
synliggjorda
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Handläggning av integrationspris och tillgänglighetspris ska ske i samråd med integrations- respektive tillgänglighetsråd.
Ansvarig handläggare tar fram en tjänsteskrivelse inför kommunstyrelsens beslut.
3. Besluta om pristagare
Kommunstyrelsen beslutar om pristagare för integrationspriset, tillgänglighetspriset och jämställdhetspriset.
Ansvarig handläggare kontaktar mottagaren och informerar övriga nominerade om beslutet.
4. Kommunicera pristagare
Kommunikationsenheten formulerar och distribuerar pressmeddelande
samt beställer diplom enligt mall.
5. Utdela pris
Prisutdelning genomförs vid kommunfullmäktiges första möte i januari.
6. Utföra efterföljande uppgifter
Ansvarig handläggare lämnar underlag för utbetalning till ekonomienheten. Prissumman betalas ut av ekonomienheten senast en månad
efter kommunstyrelsens beslut.

