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Riktlinjer för Uddevalla kommuns demokratipris 
 

 

§ 1 Syfte 

 

Uddevalla kommun delar årligen ut ett pris för att främja insatser för demokratin i 

kommunen. Syftet med priset är att uppmärksamma och belöna en enskild 

person/personer, förening eller annan grupp som på ett utmärkande sätt värnat om 

demokrati, mänskliga rättigheter, som motverkat diskriminering och/eller som 

visat civilkurage genom rådigt ingripande.  

 

Uddevalla kommun vill med priset stärka ett demokratiskt samhälle och främja 

invånarnas lika möjligheter och rättigheter, oavsett kön, könsöverskridande 

identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. 

 

§2 Berättigade pristagare 

 

Behörig att mottaga Uddevalla kommuns demokratipris är enskild person som är 

folkbokförd i Uddevalla kommun eller som har sin verksamhet i Uddevalla. Priset 

kan även tilldelas grupp av personer, förening eller annan sammanslutning som 

uppfyller dessa förutsättningar. Priset kan ej tilldelas verksamheter som ingår i 

kommunkoncernen eller anställda inom kommunkoncernen inom ramen för deras 

uppdrag. 

 

§3 Prisets storlek och utdelning av priset 

 

Uddevalla kommuns demokratipris utgörs av ett diplom samt en prissumma på 10 

000 kronor. Priset utdelas under högtidliga former av kommunfullmäktiges 

ordförande, eller av kommunfullmäktiges presidium annan utsedd person, i 

samband med firandet av Sveriges nationaldag. 

 

§4 Jury beslutar om pristagare 

 

Uddevalla kommuns demokratipris tilldelas av en jury. Kommunfullmäktiges 

demokratiberedning utgör jury. Beredningens ordförande och vice ordförande är 

tillika ordförande och vice ordförande i juryn. Juryn har rätt att om den så anser 

utöka juryn med en eller flera adjungerade ledamöter som rådgivande i 

nomineringsprocessen, representanter från lokal media och, eller från relevant 

demokratifrämjande idéburen organisation, exempelvis grupper, föreningar eller 

organisationer som har en humanistisk inriktning internationellt, nationellt, 

regionalt eller lokalt. Juryn utser adjungerade ledamöter genom konsensus. 
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Kommunen anslår information om priset och ber om förslag på pristagare från 

allmänheten. Om förslag från allmänheten saknas är det juryns uppgift att ta fram 

förslag på pristagare. Juryn kan även ge förslag på pristagare fastän förslag 

inkommit från allmänheten. Juryn har att lämna motivering till utnämningen. 

Juryns beslut skall vara enhälligt och kan ej överklagas. 

 

§5 Administrativa rutiner   

Nomineringar till pristagare inlämnas av invånare i Uddevalla kommun till 

kommunledningskontoret fram till den 15 april samma år som pristagare utses, 

skriftligt med motivering via brev eller e-post. Pristagare offentliggörs tidigast 

den 6 juni. 

 

 

 

 


