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Bestämmelser för Nyköpings kommuns 

integrationspris 

 

Nyköpings kommun har beslutat att tills vidare utdela tre årliga pris för 

årets bästa exempel på insatser för att utveckla integration och 

mångfald enligt nedan. Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden 

beslutar om samt utdelar priset. 

 

1.10 000 kronor samt ett diplom till en skola/klass eller annan 

pedagogisk verksamhet i Nyköpings kommun som visat ett gott 

exempel på att utveckla integration och mångfald 

2.10 000 kronor samt ett diplom till ett företag, arbetsplats, organisation, 

nätverk, förening eller individ i Nyköpings kommun som visat ett gott 

exempel på arbete för mångfald och integration 

3. Nämnden kan även tilldela ett företag ett hederspris utan prissumma 

för ett gott exempel på arbete för mångfald och integration. 

Priset kan tilldelas samma mottagare mer än en gång 

Priset utdelas en gång per år under förutsättning att uttagningsjuryn 

finner lämpliga pristagare. Priset ska uppgå till 10 000 kronor vardera 

(undantaget hederspris). 

För att få fram vinnande mottagare ska Kompetens- och 

arbetsmarknadsnämnden genomföra ett nomineringsförfarande bland 

kommuninvånarna i Nyköpings kommun. En jury utsedd av nämnden 

fattar beslut om vilka som blir mottagare av årets integrationspris på 

basis av inlämnade förslag.  

Kriterier för priset är följande: 

a) insatsen främjar samarbete och bidrar till möten och kontakter mellan 

människor med olika bakgrund 

b) insatsen tar fasta på resurser och möjligheter i det mångkulturella 

samhället 

c) insatsen engagerar fler medborgare att bli aktiva och delaktiga i 

samhällsfrågor 

d) insatsen ger ökad kunskap, positiv effekt och synbara resultat i 

Nyköpings kommun 
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Motivering till förslaget ska beskrivas beträffande vad som har gjorts, 

hur det har gått till samt uppnått resultat. 

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden beslutar vilka mottagare 

som ska tilldelas priset. Nämnden kan även för visst år avstå från att 

utdela priset om man bedömer att man inte finner några tillräckligt 

kvalificerade mottagare. Priset kan också uppdelas på flera föreslagna 

mottagare om nämnden så beslutar. 

Utdelning av priset ska ske under högtidliga former på tid och plats som 

bestäms av Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden. 

Eventuell skatt på utdelat pris betalas av mottagarna. 

Eventuella förändringar av dessa bestämmelser beslutas av 

Kommunfullmäktige efter förslag från Kompetens- och 

arbetsmarknadsnämnden. 

Skulle Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden upphöra ska dess 

uppgift enligt dessa bestämmelser fullgöras av den nämnd som då 

handhar de nuvarande nämnds verksamhetsfrågor i kommunen. 

 

__________________________ 

Bestämmelser fastställda av Kommunfullmäktige 2020-02-11  

Gäller från 2020-03-01.  

 

 

 


