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Kommunstyrelsen

Pris för ökad trygghet och tolerans
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Pris för ökad trygghet och tolerans antas och ersätter pris mot våld, rasism och nazism

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har sedan många år ett inrättat pris för att motverka rasism, nazism och
främlingsfientlighet.
Avgränsningen har med tiden ansetts smal och få har sökt priset
Fråga om prisets utformning och mottagarkrets har därför varit uppe i kommunfullmäktige för
behandling. För att bredda mottagarkretsen har kommunfullmäktige uppdragit till
kommunstyrelsen att inkomma med förslag till namnbyte och ändrade regler.
Kommunen har en vision om att bli Skånes bästa boendekommun. En viktig del för en bra
boendekommun är trygghet. Kommunens organisation för trygghetsfrågor har därför setts över
och står inför en nystart. Tanken vid omformning av priset har varit att koppla det till den
inriktning för trygghetsfrågor som finns i rådet för trygghet och hälsa.
Ett nytt förslag till regler för priset har tagits fram med sikte på ökad trygghet och tolerans, där
pristagarna ska belönas för insatser som på ett inspirerande sätt bidrar till ett tryggare Kävlinge.
I samband med prisets införande görs en kampanj för den nya inriktningen såväl mot media som
på hemsidan och riktat till våra föreningar/organisationer. I samband med detta kommer också
övriga priser att marknadsföras.

Beslutsunderlag
•

Pris till insats för ökad trygghet och tolerans

Elektroniskt godkänd av:
Mikael Persson, kommundirektör, 2019-01-10

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Mats Svedberg
• Mats.Svedberg@kavlinge.se

Kävlinge kommun
Kullagatan 2, 244 80 Kävlinge
046 - 73 90 00 • kommunen@kavlinge.se • www.kavlinge.se
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För kännedom
För verkställighet
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Stipendier
1(1)

Pris: Insats för ökad Trygghet och
Tolerans
§1
Priset för insats för ökad trygghet och tolerans utdelas av Kävlinge kommun för att
uppmärksamma insatser gjorda med avsikt att öka tryggheten och toleransen inom Kävlinge
kommun. Priset syftar till att visa kommunens uppskattning över arbete som på ett inspirerande
sätt bidrar till ett tryggare Kävlinge. De insatser som uppmärksammas genom priset kan vara av
både större och mindre karaktär; det viktiga är att pristagaren/pristagarna haft som mål att göra
vardagen i Kävlinge kommun mer trygg, tolerant och fördomsfri för dess invånare. Insatserna
måste inte vara genomförda vid nominering, utan de kan vara pågående eller på ett
planeringsstadium.
§2
Priset kan tilldelas enskilda personer, juridiska personer och ideella föreningar verksamma inom
kommunen.
§3
Alla kan nominera till priset. Nomineringar/ansökningar görs via en e-tjänst på kommunens
webbplats www.kavlinge.se eller skriftligen till Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge.
Nomineringar ska vara Kävlinge tillhanda senast 31 mars.
§4
Pristagare utses av Kommunstyrelsen.
§5
Prissumman för priset för insats för ökad trygghet och tolerans är 30 procent av gällande
förhöjda prisbasbelopp, avrundat uppåt till närmaste femhundratal.
Kommunstyrelsen kan besluta om reducerat pris eller utebliven utdelning för enskilt år.
Prissumman kan delas upp på flera pristagare.
§6
Priset ska delas ut vid ett allmänt arrangemang under juni månad. Tid och plats beslutas av
kommunfullmäktiges presidium.
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