
För- och efternamn

Adress Postadress

Telefon bostad (även riktnummer) Mobiltelefon

E-postadress

Namn på person/skola/förening/organisation/skolklass

För- och efternamn på kontaktperson om du nominerar en grupp

Adress Postadress

Telefon bostad (även riktnummer) Mobiltelefon

E-postadress

Nominering till Marks kommuns mångfalds- jämlikhets- och 
tillgänglighetsstipendium

Blanketten mailas till ks@mark.se eller skickas per post 
till Marks kommun, 511 80 Kinna. Blanketten kan 
också lämnas in på medborgarkontoret i kommunhuset. 

Uppgifter om mig som nominerar:

Jag vill nominera följande person/skola/förening/organisation/skolklass:

Jag anser att ovanstående insats bidrar till att uppfylla följande punkt/punkter: 
Diskriminering, främlingsfientlighet och rasism motverkas.

Kunskap om vad mångfald kan tillföra samhällets olika verk-samheter ökas.

Ökad 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 olika verksamheter. 

Synliggöra och motverka ojämställdhet och stereotypa köns-uppfattningar.

Personer med alla typer av funktionsnedsättning integreras i samhället.

Kunskapen om vad det innebär att ha ett funktionshinder ökas.

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

eller inte.

Beskrivning av den/de nominerades insats/arbete som motverkar rasism, främlingskap 
eller diskriminering:
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