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§ 11
Skrivelse om att uppdatera nämndens pris
2020/00963

Beslut
1. Arbetsmarknadsnämnden beslutade att återremittera ärendet
till Arbetsmarknadsförvaltningen
2. Förvaltningen ska i reviderat ärende återkomma med förslag
på process för att utse den jury som i förvaltningens
tjänsteutlåtande föreslås utse pristagaren
3. Förvaltningen ska i reviderat ärende ha utrett frågan om
namn på priset
4. Därutöver anföra följande
Sedan 1998 har staden delat ut Nelson Mandela-priset. Priset
instiftades som ett pris för ”årets bästa insats för integration i
Stockholms stad”. Priset har delats ut en gång om året och
allmänheten har nominerat potentiella pristagare. Förvaltningen har
sedan skrivelsen lämnades in gjort ett gediget arbete för att fram ett
förslag som innebär att priset stärks och utvecklas.
Med förvaltningens förslag till uppdaterat pris ser vi att den
ursprungliga avsikten med priset stärks samtidigt som
nomineringsförfarande, urval samt prissumma uppdateras till såväl
dagens riktlinjer om stöd till civilsamhället som den förändrade
ansvarsfördelningen för integrationsfrågor i det svenska samhället.
Vi ser fram emot att uppmärksamma initiativ som har gjort särskilt
goda insatser för utrikesföddas inkludering i samhället i Stockholms
stad och skapar möten mellan nya och etablerade stockholmare. Vi
ber dock förvaltningen klargöra, utifrån bland annat praxis för andra
priser som delas ut av Stockholms stad, hur prisets jury bör utses.
Vi önskar även att förvaltningen utreder om det finns ett behov av
att ändra namnet på priset och i så fall lämnar förslag på namn som
ger priset genomslagskraft och knyter an till prisets syfte.
Sammanfattning av ärendet
I en skrivelse från arbetsmarknadsnämnden ges förvaltningen i
uppdrag att ta fram ett förslag på nomineringsförfarande och
urvalsgrunder för ett pris som tydligare syftar till att
uppmärksamma aktörer som jobbar för att främja integration,
inkludering och möten mellan stockholmare i linje med Stockholms
stads vision och mål.
Förvaltningens förslag innebär att istället för Nelson Mandela-priset
införa Stockholm stads integrationspris till årets initiativ för ett
inkluderande Stockholm. Integrationsinitiativ nomineras till priset
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via Stockholms stads hemsida genom ett webbformulär. En
arbetsgrupp bereder inkomna nomineringar. Dessa rangordnas efter
hur väl urvalskriterierna uppfylls. En jury, bestående av externa
representanter från näringsliv och civilsamhälle samt ordförande
och vice ordförande i arbetsmarknadsnämnden, tar del av samtliga
nominerade som uppfyller kriterierna. Juryn utser slutlig vinnare.
Kriterier för priset föreslås vara:
• att initiativet har gjort särskilt goda insatser för utrikesföddas
inkludering i samhället i Stockholms stad
• hur initiativet skapar möten mellan nya och etablerade
stockholmare
• att det finns en beskrivning och motivering av initiativet
• hur många som omfattas/påverkas av initiativet
• hur initiativet främjar demokrati och delaktighet
• hur initiativet tar tillvara på stockholmares engagemang och
kreativitet
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den
28 januari 2021.
Förslag till beslut
Ordföranden Karin Ernlund (C), ledamoten Andrea Hedin m.fl.
(M), tjänstgörande ersättaren Johan Hjelm (L), ledamoten Magnus
Runsten (MP), vice ordförande Salar Rashid m.fl. (S), samt
ledamoten Rashid Mohammed m.fl. (V) föreslog att nämnden skulle
besluta enligt sitt förslag till beslut att återremittera ärendet till
förvaltningen.
Ledamoten Martin Westmont (SD) föreslog att nämnden skulle
besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.
Nämnden beslutade utan omröstning enligt Ordföranden Karin
Ernlund (C), ledamoten Andrea Hedin m.fl. (M), tjänstgörande
ersättaren Johan Hjelm (L), ledamoten Magnus Runsten (MP), vice
ordförande Salar Rashid m.fl. (S), samt ledamoten Rashid
Mohammed m.fl. (V) förslag till beslut om att ärendet återremitteras
till förvaltningen.
Ersättaryttrande
Ersättaren Ofelia Namazova Venneman (KD) lämnade följande
ersättaryttrande.
Förslag till beslut
Arbetsmarknadsnämnden beslutar att återremittera ärendet till
Arbetsmarknadsförvaltningen
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Förvaltningen ska i reviderat ärende återkomma med förslag på
process för att utse den jury som i förvaltningens tjänsteutlåtande
föreslås utse pristagaren
Förvaltningen ska i reviderat ärende ha utrett frågan om namn på
priset
Därutöver anföra följande
Sedan 1998 har staden delat ut Nelson Mandela-priset. Priset
instiftades som ett pris för ”årets bästa insats för integration i
Stockholms stad”. Priset har delats ut en gång om året och
allmänheten har nominerat potentiella pristagare. Förvaltningen har
sedan skrivelsen lämnades in gjort ett gediget arbete för att fram ett
förslag som innebär att priset stärks och utvecklas.
Med förvaltningens förslag till uppdaterat pris ser vi att den
ursprungliga avsikten med priset stärks samtidigt som
nomineringsförfarande, urval samt prissumma uppdateras till såväl
dagens riktlinjer om stöd till civilsamhället som den förändrade
ansvarsfördelningen för integrationsfrågor i det svenska samhället.
Vi ser fram emot att uppmärksamma initiativ som har gjort särskilt
goda insatser för utrikesföddas inkludering i samhället i Stockholms
stad och skapar möten mellan nya och etablerade stockholmare. Vi
ber dock förvaltningen klargöra, utifrån bland annat praxis för andra
priser som delas ut av Stockholms stad, hur prisets jury bör utses.
Vi önskar även att förvaltningen utreder om det finns ett behov av
att ändra namnet på priset och i så fall lämnar förslag på namn som
ger priset genomslagskraft och knyter an till prisets syfte.
Ersättaryttrande
Ersättaren Farida al-Abani (Fi) lämnade följande ersättaryttrande.
Förslag till beslut
Arbetsmarknadsnämnden beslutar att återremittera ärendet till
Arbetsmarknadsförvaltningen
Förvaltningen ska i reviderat ärende återkomma med förslag på
process för att utse den jury som i förvaltningens tjänsteutlåtande
föreslås utse pristagaren
Förvaltningen ska i reviderat ärende ha utrett frågan om namn på
priset
Därutöver anföra följande
Sedan 1998 har staden delat ut Nelson Mandela-priset. Priset
instiftades som ett pris för ”årets bästa insats för integration i
Stockholms stad”. Priset har delats ut en gång om året och
allmänheten har nominerat potentiella pristagare. Förvaltningen har
sedan skrivelsen lämnades in gjort ett gediget arbete för att fram ett
förslag som innebär att priset stärks och utvecklas.
Med förvaltningens förslag till uppdaterat pris ser vi att den
ursprungliga avsikten med priset stärks samtidigt som
nomineringsförfarande, urval samt prissumma uppdateras till såväl
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dagens riktlinjer om stöd till civilsamhället som den förändrade
ansvarsfördelningen för integrationsfrågor i det svenska samhället.
Vi ser fram emot att uppmärksamma initiativ som har gjort särskilt
goda insatser för utrikesföddas inkludering i samhället i Stockholms
stad och skapar möten mellan nya och etablerade stockholmare. Vi
ber dock förvaltningen klargöra, utifrån bland annat praxis för andra
priser som delas ut av Stockholms stad, hur prisets jury bör utses.
Vi önskar även att förvaltningen utreder om det finns ett behov av
att ändra namnet på priset och i så fall lämnar förslag på namn som
ger priset genomslagskraft och knyter an till prisets syfte.
Handlingar i ärendet
 407146 Svar på skrivelse om att uppdatera nämndens pris
 AMF 2020/963-2 Skrivelse om att uppdatera nämndens pris
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