
 

  

 TJÄNSTEUTLÅTANDE                           

 2018-04-23   

    

  
 

 

1(2)  

KULTUR OCH FRITID Dnr KFN 2018/20.59 

Anne-Cathrine Ahx  

  

 Kultur- och fritidsnämnden 2018-04-24 

  

  

Täby kommuns pris mot rasism, diskriminering  

och intolerans 

Sammanfattning 

Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 2 februari 2009 beslutades att 
ett pris mot främlingsfientlighet och rasism ska delas ut på Sveriges nationaldag, 
den 6 juni. Priset utvidgades 2013 till att omfatta handlingar som präglas av 

civilkurage och medmänsklighet samt att även gälla den person som är verksam 

inom offentligfinansierad verksamhet och gör insatser utöver det som förväntas 
ingå i tjänsten. Namnet ändrades också till Täby kommuns pris mot rasism, 
diskriminering och intolerans.  

 

Nomineringstiden/ansökningstiden för priset har varit mellan den 31 januari och 

den 28 februari 2018. Vid juryns sammanträde den 19 mars konstaterades att det 

kommit in få nomineringar/ansökningar och man enades om att förlänga 

nomineringstiden/ansökningstiden från den 19 mars till den 20 april. Priset har 

annonserats på kommunens hemsida, i lokalpressen, Täby kommuns Facebook 

sida samt i mejlutskick till ca 60 föreningar i kommunen.  

Vid juryns sammanträde den 23 april bedömdes de nomineringar/ansökningar 

som inkommit inte vara relevanta i förhållande till fastställda statut. 

 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 2018 års pris mot rasism, diskriminering 

och intolerans inte delas ut. 

 

Bakgrund 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 17 september 2007 fick kultur- och 

fritidsnämnden i uppdrag att inrätta ett årligt pris mot främlingsfientlighet och 

rasism åt den eller de som enskilt eller i grupp aktivt arbetar för integration och 

ökad tolerans. Den 2 februari 2009 beslöt kultur- och fritidsnämnden att instifta ett 

sådant pris bestående av diplom och kontantpris. Det delades för första gången 

ut på nationaldagen 2009. 

 

Priset förvaltas och beslutas av kultur- och fritidsnämnden efter förslag på 

pristagare och fördelning av prissumma från en jury. Juryn består av 

representanter från stadsbyggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, 
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gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, socialnämnden samt barn- och 

grundskolenämnden och leds av ordföranden för kultur- och fritidsnämnden. 

 

 

 

 

Erik Heribertson 

Kultur- och fritidschef 

  

 


