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Landstingsstyrelsen

Stockholms läns landstings pris för arbete mot rasism och främlingsfientlighet

Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd

ÄRENDET
Landstingsdirektören föreslår att landstingets pris för arbete mot rasism och främlingsfientlighet utbetalas med 100 000 kr för år 2009. Prissumman avser åren 2009
och 2010.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att prissumman för landstingets pris för arbete mot främlingsfientlighet och rasism
skall utbetalas med 100 000 kr år 2009 och avse den sammanlagda prissumman för
åren 2009 och 2010.
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Per-Inge Buskas
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING
Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 23 mars 2009 föreslagit landstingsstyrelsen besluta att prissumman för landstingets pris för arbete mot främlingsfientlighet och rasism skall utbetalas med 100 000 kr år 2009 och avse den samman lagda
prissumman för åren 2009 och 2010.
Landstingsfullmäktige inrättade 1996 – efter förslag från Hans Lindqvist (C) – ett
pris för arbete mot främlingsfientlighet och rasism. Landstingsstyrelsen fick i uppdrag att utforma regler för priset. Prissumman fastställdes till 50 000 kr per år.
År 2007 delades inget pris ut på grund av för få förslag till pristagare.
Till landstingsstyrelsen 15 januari 2008 anmäldes juryns förslag om att prissumman
för år 2008 borde höjas med den summa som inte ianspråktogs år 2007, d.v.s.
50 000 kr. Därmed uppgick prissumman för år 2008 till 100 000 kr.
I landstingsstyrelsens förvaltnings budget för år 2009 finns 100 000 kr avsatta för
priset. Denna summa avser den sammanlagda prissumman för åren 2009 och 2010.
Vidare finns i landstingsstyrelsens förvaltnings budget för åren 2009 och 2010 medel
avsatta för seminarieaktiviteter, sammanlagt 100 000 kr, i syfte att informera om
landstingets arbete mot främlingsfientlighet och rasism samt för informationsinsatser. Detta för att främja samexistens mellan olika kulturer i länet och bidra till att
motverka rasistiska och främlingsfientliga våldshandlingar.
Nuvarande juryn för val av pristagare är vald av landstingsstyrelsen. Den är parlamentariskt sammansatt och består av en representant från vardera i landstingsfullmäktige representerat politiskt parti.
Miljökonsekvenser av beslutet
Beslutet medför oförändrade konsekvenser för miljön.

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 8 april 2009.

