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Antagen av kommunfullmäktige den 15 februari 2017, § 24. Dnr: KS 000285/2015‐600

Regler för integrationspris i Båstads kommun
Instiftandet av ett integrationspris
”Integration”1 är i grunden någonting som inte enbart berör nyanlända, utan handlar om
vilket samhälle en vill ha. ”Integration” kan bytas ut mot ordet inkludering, för att tydlig‐
göra vad det handlar om. Det finns flera grupper som av olika skäl kan behöva olika extra
stöd och resurser från samhället eller kommunen för att få sina behov tillgodosedda, vara
aktiva, jämlika eller känna gemenskap och delaktighet så som exempelvis långtidsarbets‐
lösa, funktionsnedsatta eller missbrukare. Då ”integration” eller inkludering, beaktas
utifrån ett bredare perspektiv än endast som en fråga som rör nyanlända i den föreslagna
integrationsplanen, bör integrationsbegreppet beaktas på samma sätt i fråga till detta
pris.
Inkludering eller integration är en fråga som rör hela samhället då det handlar om viktiga
frågor, som rör alla, hur varje individ får möjlighet att utveckla sin egen förmåga och
kapacitet, hur ett helt samhälle håller ihop långsiktigt, hur resurser används på bästa sätt
och hur delaktighet och gemenskap skapas för alla som bor och verkar på en plats. Det är
dessa ramar som utgör essensen för prisets andemening och vara.
Sammanfattning av formerna för integrationspriset
Ett integrationspris har som främsta syfte att; a) uppmärksamma goda krafter som på
olika sätt arbetar för att främja gemenskap och delaktighet för olika målgrupper i
kommunen b) att visa på att Båstads kommun uppskattar positiva insatser som syftar
till att skapa ett varmt och välkomnande Båstad c) utgöra en symbol för en insats som
skapar delaktighet och gemenskap mellan människor.
Målgruppen ska vara någon grupp som forskning och rapporter visar oftare befinner sig i
ett ”utanförskap” och har större svårigheter att inkluderas i ett samhälle på både kort och
lång sikt. Det innebär att målgrupperna som ligger till grund för engagemanget kan vara
olika. Det kan vara asylsökande, ensamkommande eller nyanlända. Men det kan också
vara exempelvis funktionsnedsatta eller långtidsarbetslösa. Det är i första hand inte
utföraren som är intressant, utan utfallet och resultatet av insatsen, aktiviteten eller
arbetet. Det innebär att ”de goda krafterna” kan komma från olika håll, exempelvis från
förvaltning, näringslivet, föreningar, organisationer, nätverk eller privatpersoner.
Priset är ett vandringspris, som delas ut en gång per år till den kraft som för året gjort
den insats som juryn beslutat haft störst inverkan i arbetet för att främja integrationen
i kommunen.
Allmänheten eller vem som helst kan nominera sin kandidat till priset via en nomine‐
ringsblankett som finns tillgänglig på kommunens hemsida. När nomineringsperioden är
avslutad så fattar juryn beslut om pristagare. Juryn består av ledamöterna i kommun‐
styrelsens arbetsutskott.

1

Integration är en process som handlar om att invånare (i en kommun exempelvis) bl.a. ska känna sig
och/eller vara delaktig, känna tillit till sitt samhälle och sträva efter jämlikhet mellan befolkningsgrupper
som identifieras genom klass, etnicitet eller andra faktorer som kan ligga till grund för social samhörighet
(Scaramuzzino, (2013) I statens tjänst ‐ så påverkas invandrarorganisationer av politiska krav och
förväntningar, Sektor3).
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Kriterier kopplat till priset
Integrationspriset har som övergripande syfte att uppmärksamma goda krafter som
arbetar för inkludering i Båstads kommun. För att vara en kandidat till integrationspriset
ska följande kriterier vara uppfyllda: a) insatsen/aktiviteten/arbetet ska ha genomförts i
Båstads kommun b) insatsen/aktiviteten/arbetet ska ha gjort en positiv skillnad i
vardagen, vid ett särskilt tillfälle eller mer långsiktigt för en minoritetsmålgrupp som
bor i kommunen c) insatsen/aktiviteten/arbetet ska ha bidragit till att skapa ett mer
inkluderande Båstad.
Innehållet av priset
Priset kan till sin grund bestå av några delar, så som: ett diplom, en blomsterbukett och
ett uppmärksammande på hemsida, press mm. Utöver detta kan priset innehålla
ytterligare delar som kan kombineras ihop eller väljas enskilt efter beslut:
1) En ”vandringspokal/konstverk” som någon lokal konstnär designat.
a. Verket vandrar sedan mellan pristagarna.
2) En middag tillsammans med juryn på lokal restaurang.
a. Ny kunskap, erfarenhet och perspektiv frodas ofta över en bit mat.
3) Pristagaren får 5 000 kr att donera till en ideell förening i kommunen.
a. Som arbetar med att skapa delaktighet och gemenskap.
4) Pristagaren, alternativt representant från pristagaren, får komma med input
när juryn beslutar om kommande års pristagare.
a. För att öka inflytandet, perspektiven och delaktigheten kring priset.

