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Riktlinjer för mångfalds-, jämlikhets- och tillgänglighetsstipendiet 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2014, § 70, att kommunen skulle inrätta ett 

pris/stipendium som årligen delas ut till skolor, elever, föreningar, organisationer eller 

enskilda personer som utmärker sig i arbetet att motverka rasism, främlingsskap och 

diskriminering i alla former. 

Syfte 

Stipendiet delas ut för att uppmärksamma goda exempel i arbetet för en integrerad, 

jämlik och tillgänglig kommun – en kommun där alla är delaktiga, respekterade och 

trygga. Stipendiet ska inspirera andra att ta efter och utveckla aktiviteter i samma syfte. 

Kriterier 

Stipendiet delas ut en gång per år och kan tilldelas skolor, föreningar, organisationer 

eller enskilda personer verksamma i Marks kommun.  

Ett stipendium kan tilldelas samma mottagare mer än en gång. Tidigare års nomineringar 

kan även nomineras igen. 

Den belönade insatsen ska ha bidragit till att förverkliga en eller fler av följande punkter: 

• Diskriminering, främlingsfientlighet och rasism motverkas. 

• Kunskap om vad mångfald kan tillföra samhällets olika verksamheter ökas. 

• Ökat tolerans och ömsesidig förståelse mellan människor av olika kulturell 

bakgrund. 

• Förutsättningar för naturliga och varaktiga möten mellan kvinnor och män, flickor 

och pojkar av olika ursprung skapas. 

• Skapa förutsättningar för jämlikhet i samhället. 

• Kunskap om vad arbete med jämlikhet kan tillföra samhällets oliak verksamheter. 

• Synliggöra och motverka ojämställdhet och stereotypa könsuppfattningar. 

• Personer med alla typer av funktionsnedsättning integreras i samhället. 

• Kunskapen om vad det innebär att ha ett funktionshinder ökas. 

• Platser i kommunen är tillgänglig för alla oavsett om man har ett funktionshinder 

eller inte. 
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Utlysning och nomineringsförfarande 

Nomineringen är öppen under en begränsad tid. En gång per år, i mitten av september, 

sker annonsering om att det är tid för nominering av mottagare av stipendiet. 

Annonsering sker på kommunens webbplats och sociala medier. Annonsering sker även i 

kommunens övriga officiella kanaler.   

Alla har möjlighet att nominera stipendiemottagare. Förslag på mottagare av stipendiet 

ska lämnas till Marks kommun via www.mark.se.  

Utnämnande och uppvaktning av stipendiat 

Kommunstyrelsen arbetsutskott utgör jury och utser stipendiat. Juryn kan även utse en 

kandidat som inte är nominerad.  

Juryn får även för visst år besluta att stipendium inte ska utdelas. Det kan gälla vid få 

antal ansökningar eller om tillräckligt kvalificerade mottagare inte bedöms finnas. 

Stipendiet kan också delas upp på flera föreslagna mottagare. 

Stipendiebeloppet är 10 000 kronor och belastar kommunfullmäktiges budget.  

Årets stipendiat uppvaktas av kommunfullmäktiges presidium efter beslut i juryn.  

Stipendiet offentliggörs och delas ut i samband med kommunfullmäktiges sammanträde i 

december.  


