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1. BAKGRUND OCH MÅL 
 

Jämlikhet är ett av de områden som Europeiska kommissionen prioriterar. Ordförande von der Leyen 
förklarar i sina politiska riktlinjer: ”Inom näringslivet, politiken och samhället som helhet kan vi bara 
uppnå vår fulla potential om vi använder oss av all vår talang och mångfald. Samma möjligheter måste 
finnas för alla som 
 
har samma ambitioner.” Kommissionen har slagit fler slag för jämlikheten genom att anta EU:s 
handlingsplan mot rasism 2020–2025, jämlikhetsstrategin för hbtqi-personer 2020–2025, 
jämställdhetsstrategin 2020–2025, strategin för rättigheter för personer med funktionsnedsättning 
2021–2030 samt EU:s strategiska ram för romers jämlikhet, inkludering och delaktighet för 2020–2030. 
 
Kommissionen åtog sig i handlingsplanen mot rasism och i jämlikhetsstrategin för hbtqi-personer att 
varje år utse europeiska huvudstäder för inkludering och mångfald. Genom de europeiska inkluderings- 
och mångfaldshuvudstäderna vill man uppmärksamma, synliggöra och lyfta fram bästa praxis från en 
kommun, stad eller region1, som kan bli en inspirationskälla för andra europeiska städer som vill 
skapa mer mångfaldiga och inkluderande miljöer för sina medborgare. Syftet är att uppmärksamma 
bästa praxis som främjar mångfald (sett till kön, ålder, funktionshinder, hbtiq-identitet, religion och 
ras/etniskt ursprung) som en källa till rikedom och innovation, bidrar till inkluderande politik och system 
samt ger alla medborgare en känsla av tillhörighet.  
 

 

2. EUROPEISKA INKLUDERINGS- OCH MÅNGFALDSHUVUDSTÄDER 
 

Vid prisutdelningen till europeiska inkluderings- och mångfaldshuvudstäder (kallas nedan också 
”prisutdelningen”) kommer tre städer i två olika kategorier att uppmärksammas, nämligen 
 

• lokalområden med färre än 50 000 invånare,  

• lokalområden med fler än 50 000 invånare. 
 
I varje kategori blir det en första plats (ensam vinnare av titeln Europeisk inkluderings- och 
mångfaldshuvudstad för ett visst år), en andra och en tredje plats. Sökande kan också få ett 
hedersomnämnande, beroende på politiska prioriteringar ett visst år eller särskilda höjdpunkter i 
bidragen. Prisutdelningen är öppen för alla lokalområden (t.ex. kommuner, städer, regioner). 

 
Under 2022 kommer också ett specialpris att delas ut till lokalområden som gynnar inkludering av 

romer. Det blir tre vinnare i den kategorin (första, andra och tredje plats). För specialpriset, där det bara 

finns en kategori, spelar lokalområdets storlek ingen roll. 

 
Föreliggande tävlingsregler har fastställts och offentliggjorts av Europeiska kommissionen, som kommer 
att lansera och förvalta tävlingen med stöd från sekretariatet för europeiska inkluderings- och 
mångfaldshuvudstäder.  
 
 

3. FÖRFARANDE OCH KRITERIER FÖR ATT UTSE VINNARE AV PRISERNA TILL 
EUROPEISKA INKLUDERINGS- OCH MÅNGFALDSHUVUDSTÄDER 2022 
SAMT SPECIALPRISET 

  

Ansökningarna till prisutdelningen kommer att genomgå en behörighetskontroll och 
 

1 Alla lokalområden med lokala myndigheter som leds av ett folkvalt organ. 
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förhandsbedömning av oberoende sakkunniga. Det slutgiltiga beslutet tas av en EU-jury, som upprättar 

en slutrankning i de två allmänna kategorierna (färre respektive fler än 50 000 invånare), och av en EU-

jury för specialpriset, som upprättar en slutrankning i specialpriskategorin.  

 

Lokalområdena kan ansöka till både den allmänna tävlingen och till utdelningen av specialpriset.  

 

3.1 Sammansättningen av EU-juryn för det allmänna priset 
 

Europeiska kommissionen kommer att utse de oberoende sakkunniga till förhandsbedömningsfasen, 

och även medlemmarna i EU-juryn för slutvalsfasen. Den europeiska juryn kommer att bestå av minst 

fem medlemmar som representerar icke-statliga organisationer i Europa.  

 

Medlemmarna i EU-juryn kommer att gå igenom ett rankningsförslag som de oberoende sakkunniga 

fastställt i förhandsbedömningsfasen. I deras bedömning ingår kvalitetsutvärderingar som bygger på de 

oberoende sakkunnigas rapport och på tillämpning av prisutdelningskriterierna i avsnitt 4.2 nedan. De 

kommer att välja tre lokalområden i varje kategori i den allmänna tävlingen och rangordna dessa på 

första, andra och tredje plats. 

 

Medlemmarna i EU-juryn är enskilda personer som utsetts personligen och agerar oberoende och i det 

allmännas intresse. De utför sina uppdrag utan ersättning och stöds av sekretariatet för 

prisutdelningen. Enskilda personer som utsetts till medlemmar i EU-juryn måste upplysa om alla 

omständigheter som kan orsaka intressekonflikt, genom att skriva på en ”försäkran om att 

intressekonflikt inte föreligger” när juryn sammanträder.  
 

 

3.2 Sammansättningen av EU-juryn för specialpriset  
 

År 2022 kommer Europeiska kommissionen att ge ett specialpris till lokalområden som genomför 

åtgärder för inkludering specifikt för romer. Samma förfarande gäller som för den allmänna tävlingen, 

det vill säga bedömning av behörighets- och prisutdelningskriterierna.  

 

Den europeiska juryn för specialpriset inriktat på romer kommer att bestå av minst fem personer som 

representerar europeiska icke-statliga organisationer och andra relevanta intressenter på riksnivå och 

EU-nivå.  

 

Europeiska kommissionen kommer att utse EU-juryn för specialpriset inriktat på romer och de 

oberoende sakkunniga som ska stå för förhandsbedömningsfasen.  

 

Medlemmarna i EU-juryn för specialpriset inriktat på romer kommer att gå igenom ett rankningsförslag 

som de oberoende sakkunniga fastställt i förhandsbedömningsfasen. I deras bedömning ingår 

kvalitetsutvärderingar som bygger på de oberoende sakkunnigas rapport och på tillämpning av 

prisutdelningskriterierna i avsnitt 4.2 nedan. De kommer att välja tre lokalområden och rangordna 

dessa på första, andra och tredje plats. 

 

Medlemmarna i EU-juryn för specialpriset inriktat på romer är enskilda personer som utsetts 

personligen och agerar oberoende och i det allmännas intresse. De utför sina uppdrag utan ersättning 
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och stöds av sekretariatet för prisutdelningen. Enskilda personer som utsetts till medlemmar i EU-juryn 

för specialpriset inriktat på romer måste upplysa om alla omständigheter som kan orsaka 

intressekonflikt, genom att skriva på en ”försäkran om att intressekonflikt inte föreligger” när juryn 

sammanträder.  

 

3.3 Behörighetskriterier 
 
Denna ansökningsomgång till tävlingen är öppen för följande sökande: 
 

 
3.3.1 Organet som lämnar in ansökan måste vara en myndighet för ett lokalområde (kommun, stad, 

region etc.) i en av EU-medlemsstaterna. Organet som lämnar in ansökan ska vara en administrativ 

enhet som styrs av fullmäktige eller annan form av demokratiskt valt offentligt organ. 

 

3.3.2 Sökandena ska fylla i samtliga avsnitt i det gemensamma ansökningsformuläret för 

prisutdelningen till europeiska inkluderings- och mångfaldshuvudstäder 2022 (bilaga I) och ska 

följa de teckengränser som anges för varje avsnitt i ansökningsformuläret. Sökandena till 

specialpriset för inkludering av romer ska vidare fylla i det romrelaterade avsnittet som är för 

specialpriset (avsnitt H i ansökningsformuläret). Alla tecken efter den angivna gränsen ignoreras 

och kan göra att svaren i ansökningarna blir ofullständiga. 

 

3.3.3 Ansökningarna måste fyllas i och lämnas in via ansökningsformuläret online senast den 15 
februari 2022, kl. 12.00 CET. 

 
3.3.4 Sökandena måste bifoga en försäkran på heder och samvete (bilaga III), undertecknad av 

borgmästare, kommunalråd eller annan representant med högsta rang som är behörig enligt 
nationell lagstiftning att juridiskt företräda kommunen/staden/regionen. 

 
 

 

3.4 Ytterligare information 
 

Guiden för sökande (bilaga II) bör läsas samtidigt som ansökningsformuläret för prisutdelningen till 

europeiska inkluderings- och mångfaldshuvudstäder 2022. 

 

Som underlag till sin ansökan kan kandidaterna också ladda upp eller tillhandahålla en länk till en 10-sidig 

PowerPoint-presentation för att illustrera och lyfta fram de starka sidorna i ansökan. Denna presentation 

kan användas för att framhålla de nominerade sökandena under prisutdelningsceremonin. 

 

Ansökningarna kan fyllas i på vilket som helst av EU:s officiella språk; de översätts med ett automatiskt 

översättningssystem. Sökandena uppmuntras att om möjligt lämna in ansökan på engelska, för att göra 

det lättare att behandla förslagen och skynda på bedömningsprocessen.  

 

Lokalområdena kan bli kontaktade av prisutdelningssekretariatet i händelse av handläggnings- och/eller 

administrationsfel eller angående saknade handlingar. 
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3.5 Tidslinje 

 

 

Uppgifter Period 

Ansökningsprocessen inleds november 2021  

Ansökningsprocessen avslutas 15 februari 2022 kl. 12.00 CET 

De oberoende sakkunnigas bedömning februari/mars 2022 

EU-juryernas bedömning (den allmänna tävlingen 
och specialpriset inriktat på romer) 

mars 2022 

Information till sökande april 2022 

Ceremonin med prisutdelning till de europeiska 
inkluderings- och mångfaldshuvudstäderna 2022  

28 april 2022 

 
 

4. BEDÖMNINGSPROCESS 
 

4.1 Urvals- och bedömningsprocess 
 

Valet av vilka lokalområden som ska tilldelas titeln som europeiska inkluderings- och 

mångfaldshuvudstäder 2022, och specialpriset för integrering av romer, samt slutrankningen, grundas 

på en standarduppsättning med bedömningskriterier som ska säkerställa att processen går konsekvent, 

öppet och rättvist till. 

 

De prisutdelningskriterier som används, och hur tungt de väger, beskrivs närmare i avsnitt 4.2. Sökande 

som inte får minst 60 poäng går inte vidare till tävlingsnivån med EU-juryn. 

Urvalet äger rum i två faser: en förhandsbedömning av oberoende sakkunniga och ett slutval på 

europeisk nivå av EU-juryn. Europeiska kommissionen förbehåller sig rätten att utesluta eventuella 

sökande som inte respekterar de europeiska värden som fastställs i artikel 2 i fördraget om Europeiska 

unionen2.  

Prisutdelningssekretariatet ska kontrollera de ansökningar som kommer in mot de formella och 

juridiska krav som fastställs i avsnitt 3.3, Behörighetskriterier. Ansökningar som inte uppfyller dessa krav 

utreds inte vidare och blir uteslutna från tävlingen. 
 

➢ Förhandsbedömning 

Förhandsbedömningsfasen kommer att utföras av de oberoende sakkunniga som utses av Europeiska 

 
2 I artikel 2 i fördraget om Europeiska unionen står det att EU ”ska bygga på värdena respekt för människans 
värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive 
rättigheter för personer som tillhör minoriteter”. Medlemsstaterna har ett samhälle gemensamt som 
”kännetecknas av mångfald, icke-diskriminering, tolerans, rättvisa, solidaritet och principen om jämställdhet 
mellan kvinnor och män”. 
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kommissionen.  

De oberoende sakkunnigas förhandsbedömning av lokalområdena kommer att presenteras för EU-

juryerna i form av en bedömningsrapport innan EU-juryn själva sammanträder, och fungerar som 

bakgrundsdokument för EU-juryns överläggningar.  

 

 

➢ Slutval/EU-juryns överläggningar 
Medlemmarna i EU-juryn kommer att sammanträda i Bryssel (eller online) i mars 2022 för att utse 
vinnaren och andra- och tredjepristagaren i varje kategori. I sina överläggningar kommer de att använda 
sig av bedömningsrapporten de fått av de oberoende sakkunniga och deras tillämpning av 
prisutdelningskriterierna (avsnitt 4.2 nedan). 

➢ Prisutdelningsceremonin 

De som vunnit priserna som europeiska inkluderings- och mångfaldshuvudstäder 2022 och specialpriset 

inriktat på romer kommer att meddelas vid prisutdelningsceremonin i Bryssel (eller online) den 28 april 

2022 och på prisets webbplats. Borgmästarna/kommunalråden/de juridiska företrädarna för de vinnande 

sökandena från alla kategorier kommer att bli inbjudna till Bryssel (eller online) för att ta emot sitt pris.  

 

4.2 Prisutdelningskriterier 
 
Både de oberoende sakkunniga och EU-juryn kommer att bedöma de kandiderande lokalområdenas 

ansökningar utifrån följande prisutdelningskriterier:  

 

Initiativens art och omfattning 
 

De sökande ska ge en beskrivning av centrala initiativ för att arbeta med mångfald och inkludering – 

oavsett om de redan genomförts eller håller på att genomföras. Initiativ som på ett omfattande sätt täcker 

olika diskrimineringsgrunder (i synnerhet kön, ålder, funktionshinder, ras/etniskt ursprung, religion och 

sexuell läggning/könsidentitet och könsuttryck) och uppvisar ett intersektionellt arbetssätt ses som en 

tillgång.  

 

Ansökningarna bör uppvisa att det finns en sammanhållen strategi för mångfald och inkludering på olika 

politiska områden och en ambitiös vision för att bekämpa diskriminering på lokal nivå.  

 

   Medinflytande/engagemangsnivå 

 
Sökandena bör beskriva ramen för den strategi och politik som fastställts i den lokala förvaltningen för att 

arbeta med mångfald och inkludering, och en struktur för att genomföra det hela. Det ska påvisas i 

ansökan att initiativen ingår i en sammanhållen strategi eller politisk ram, och inte bara är särskilda 

tillfälliga projekt. Det måste framgå tydligt att det finns ett politiskt uttalande och politiska åtaganden för 

mångfald och inkludering från en hög ansvarsnivå. Mångfald och inkludering bör vara inkluderat i 

lokalområdets politik, program och/eller förordningar. Information bör lämnas om lämpliga strukturer för 

att pådriva, och resurser (personal, budget osv.) som avsatts till att genomföra, strategierna och politiken i 

fråga. 

 



7  

  Påverkan 

 
Lokalområdets initiativ ska ha en påvisbar positiv påverkan på diskrimineringsutsatta gruppers situation 

och tillvaro och på deras allmänna livskvalitet. Fördelarna som vinns för grupper som är utsatta för 

diskriminering (utifrån kön, ålder, funktionshinder, ras/etniska minoriteter, religion och hbtiq-identitet) 

ska fastställas, med vidare konstateranden av på vilket sätt initiativen gynnar befolkningen i stort. 

Sökandena ska ta med kvalitativa och kvantitativa uppgifter som underbygger påståenden om påverkan, 

och specificera konkreta initiativ på den punkten.  

 
 Initiativens kvalitet och hållbarhet 
 

Kvaliteten på mångfalds- och inkluderingsresultaten definieras utifrån hur livskvaliteten har förbättrats för 

grupper som är utsatta för diskriminering (utifrån kön, ras eller etniskt ursprung, religion eller 

trosuppfattning, funktionshinder, ålder och/eller hbtiq-identitet), och utifrån vinster för befolkningen som 

helhet. Sökandena ska förklara vilka indikatorer och utvärderings- och uppföljningsmekanismer som satts 

in för att säkerställa kvaliteten på initiativen och att de överensstämmer med nationella normer och lagar 

och är anpassade efter strategier på riks- och/eller EU-nivå.  

 

Sökandena ska förklara de åtgärder som vidtagits för att säkerställa att de initiativ som tagits och de 

resultat som uppnåtts är hållbara. Att leverera hållbara resultat förutsätter kontinuerliga insatser, att man 

tillämpar det man lärt sig av initiativen, samt att säkerställa att det investeras i och tillhandahålls resurser 

till att upprätthålla och bygga vidare på vad som uppnåtts. 

 
Diskrimineringsutsattas engagemang 
 

Det ska påvisas att diskrimineringsutsatta personer och deras företrädande organisationer, plus experter 

på mångfald, är aktivt och tydligt engagerade i att planera, genomföra och utvärdera lokalområdets 

initiativ för att arbeta med mångfald och inkludering. Sökandena ska vidare beskriva hur de ger resurser 

och stöd till dessa företrädande organisationer och stöttar dem att bli effektivt engagerade. 

 

 

Kriterium Max antal poäng 

Initiativens art och omfattning 20 

Medinflytande/engagemangsnivå 20 

Påverkan 20 

Initiativens kvalitet och hållbarhet 20 

Diskrimineringsutsattas engagemang 20 

TOTALT 100 

 
 

 

Lokalområden som tävlar om specialpriset inriktat på romer ska svara både på den allmänna delen och 
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den särskilda delen inriktad på romer i ansökningsformuläret. Bedömningen av dem för detta specialpris 

kommer att göras utifrån samma prisutdelningskriterier som i den allmänna tävlingen.  

 

5. ARRANGEMANG OCH SLUTDATUM FÖR INLÄMNING AV ANSÖKNINGAR 

Tävlingen kommer att avslutas den 15 februari 2022 kl. 12.00 CET (GMT+1). Ansökningsformuläret 

måste vara fullständigt ifyllt och lämnas in endast genom onlineverktyget. 

För att lämna in en fullständig onlineansökan ska följande tillhandahållas: 

• Ett ifyllt ansökningsformulär online (bilaga I). 

• Försäkran på heder och samvete (bilaga III), som ska vara undertecknad av borgmästare, 

kommunalråd eller annan representant med högsta rang som är behörig enligt nationell 

lagstiftning att juridiskt företräda staden/regionen, och laddas upp i ansökningsformuläret. 
 

 

6. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 
 

Kommissionen är bunden till förordning 2018/1725 om skydd för fysiska personer med avseende på 

behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer. 

Personuppgifter som ingår som en del av det inlämnade ansökningsformuläret ska behandlas i 

enlighet med de förordningar som finns. Sökande kan på skriftlig begäran få tillgång till sina 

personuppgifter och rätta all information som är felaktig eller ofullständig. Europeiska kommissionen 

ska vara berättigad att offentliggöra eller hänvisa till, i valfri form och på eller genom valfritt medium, 

följande information: 
 

• Vinnarnas namn. 

• Ämnesområdet för priset. 
 

 

7. YTTERLIGARE INFORMATION 
 

Ansökningsprocessen, de oberoende sakkunnigas arbete och de två EU-juryernas arbete underlättas 

av prisutdelningens sekretariat, som drivs av Tipik. Sekretariatet hjälper också till med PR-

verksamheter med anknytning till prisprojektet genom prisets webbplats och genom diverse 

kommunikationskanaler som broschyrer, sociala medier, videoklipp osv.  

Kontakta sekretariatet via e-post: award@eudiversity2022.eu. 
 

8. BILAGOR 
 

I Ansökningsformulär  

II Guide 

III Försäkran på heder och samvete 

https://eudiversity2022.eu/sv/prisutdelningen/ansok/

