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Utseende av jury till Nelson Mandela-priset

Arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut
1. Arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att ordförande och vice
ordförande i arbetsmarknadsnämnden tillsammans med
följande representanter ingår i 2022 års jury för utnämnande
av vinnare av Nelson Mandela-priset:
- Nina Thoren Forsanker, kompetens- och
mångfaldsstrateg Ambea
- Sertac Celepli, hållbarhetsspecialist Stockholm Exergi
- Philip Robertsson, verksamhetschef Nema Problema
- Mårten Westberg, grundare Rinkeby Run
- Åke Andersson, ordförande Hammarby IF Boxning
Sammanfattning
Stadens Nelson Mandela-pris instiftades 1998. I en skrivelse från
arbetsmarknadsnämnden gavs arbetsmarknadsförvaltningen i oktober
2020 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.
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Under 2021 beslutades att uppdatera processen för utnämnande av
vinnare av priset genom att tillsätta en jury. En jury tar del av
samtliga nominerade som uppfyller kriterierna och utser slutlig
vinnare. Arbetsmarknadsnämnden utser medlemmar till juryn efter
förslag på representanter från arbetsmarknadsförvaltningen.
Representanterna är personer som företräder organisationer som
arbetar aktivt med ett inkluderingsperspektiv. Representanterna
fördelas på två personer som företräder näringsliv, två personer från
organisationer inom civilsamhället samt föregående års pristagare.
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Arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att ordförande och vice
ordförande i arbetsmarknadsnämnden tillsammans med
representanter från följande organisationer ingår i juryn år 2022,
men möjlighet att delta i upp till två år:
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- Nina Thoren Forsanker, kompetens- och mångfaldsstrateg Ambea
- Sertac Celepli, hållbarhetsspecialist Stockholm Exergi
- Philip Robertsson, verksamhetschef Nema Problema
- Mårten Westberg, grundare Rinkeby Run
- Åke Andersson, ordförande Hammarby IF Boxning
Bakgrund
Nelson Mandela-priset instiftades år 1998 som ”Stadens pris för årets
bästa insats för integration i Stockholms stad”. Priset syftar till att
belöna och uppmärksamma goda initiativ i arbetet för en mer öppen
och integrerad stad genom att skapa mötesplatser mellan nya och
etablerade stockholmare. Nomineringsförfarandet är öppet via
webbplats under perioden 1-31 mars.
Kriterier för priset är:
• att initiativet har gjort särskilt goda insatser för utrikesföddas
inkludering i Stockholms stad
• att initiativet skapar inkludering och skapar möten mellan nya och
etablerade stockholmare i ett befintligt sammanhang
• 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
Prissumman är på 100 000 kr.
Ärendet
I en skrivelse till arbetsmarknadsnämnden som lämnades i oktober
2020 gavs arbetsmarknadsförvaltningen 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”. Skrivelsens författare lyfte att
staden sedan Nelson Mandela-prisets instiftande, har instiftat
ytterligare priser och utvecklat såväl nomineringsförfarande som
urvalsprocesser.
Utifrån uppdraget lämnade förvaltningen under 2021 svar på
skrivelsen med förslag i enlighet med ovanstående uppdrag, inklusive
process för att utse den jury som i förvaltningens tjänsteutlåtande
föreslås utse pristagaren. Arbetsmarknadsförvaltningen föreslog i
detta ärende att en jury, bestående av fem externa representanter från
både näringsliv och civilsamhälle samt ordförande och vice
ordförande i arbetsmarknadsnämnden, tar del av samtliga nominerade
som uppfyller kriterierna och utser slutlig vinnare av Nelson
Mandela-priset. Representanterna är personer som företräder
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organisationer som arbetar aktivt med ett inkluderingsperspektiv.
Representanterna fördelas med två personer som företräder
näringsliv, två personer från organisationer inom civilsamhället samt
föregående års pristagare. Representanter i juryn ska stå bakom
Stockholms stads värdegrund och arbete för demokrati, ickediskriminering, jämställdhet, jämlikhet och mänskliga rättigheter.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom utvecklings- och utredningsstaben vid
arbetsmarknadsförvaltningen.
Arbetsmarknadsförvaltningens synpunkter och förslag
Arbetsmarknadsnämnden utser medlemmar till juryn efter förslag på
representanter från arbetsmarknadsförvaltningen.
Arbetsmarknadsförvaltningen nominerar representanter till juryn
genom befintliga kontaktnät, så som Integrationspakten och
Inkludering genom förening. Förslag till representanter har
identifierats genom att de visat ett långtgående engagemang för
inkludering samt insikt i att bedriva verksamhet som på något sätt
möter människor. Representanterna är väl förankrade i respektive
organisation i roller så som hållbarhetsspecialist, mångfaldsstrateg,
verksamhetschef och ordförande. Skulle någon person få förhinder att
delta i juryns arbete utses en annan person inom organisationen att
delta dennes ställe.
För år 2022 föreslår arbetsmarknadsförvaltningen att följande
representanter ingår i juryn tillsammans med ordförande och vice
ordförande i arbetsmarknadsnämnden:
- Nina Thoren Forsanker, kompetens- och mångfaldsstrateg Ambea
- Sertac Celepli, hållbarhetsspecialist Stockholm Exergi
- Philip Robertsson, verksamhetschef Nema Problema
- Mårten Westberg, grundare Rinkeby Run
- Åke Andersson, ordförande Hammarby IF Boxning
Deltagandet i juryn omfattar max två år och omfattar minst ett
sammanträde per år. Ingen finansiell ersättning utgår. Juryns
medlemmar bjuds in till prisutdelningsceremonin.
Representanter i juryn är skyldiga att rapportera eventuell
jävsituation. Om detta skulle uppstå avstår denna representant att
medverka i själva beslutsfattandet.
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