Förvaltningsberättelse
Bilaga A Uppdrag

Årsbokslut 2009-12-31
Förvaltning/bolag: Kulturnämnden

Avrapportering av uppdrag enligt landstingsfullmäktiges beslut om budget och övriga beslut 2009
Här lämnas en kortfattad redogörelse för och kryssmarkering hur uppdragen genomförts/genomförs. Redogörelsen ska inkludera uppdrag från
tidigare år som inte genomförts/nu har genomförts.
För uppdrag som avrapporteras i förvaltningsberättelse enligt särskilda anvisningar gäller att de förtecknas och kryssmarkeras i bilagan på
samma sätt som övriga uppdrag men att för redogörelse hänvisas till förvaltningsberättelsen.

Nr Uppdrag

Genom- Pågår Ej genom- Redogörelse
fört
fört

1

X

Stimulera kulturverksamheter att höja sin
självfinansieringsgrad

2

Minst 70 % av de externa stöden ska riktas till
barn och unga

X

3

Utvecklande av en kulturinkubator

X

Kulturnämnden har givit Intercult utökat
verksamhetsstöd för att under 2009 – 2010 tillhandahålla ett EU-resurscenter med uppgift att coacha länets
kulturorganisationer till ökad samverkan med
kulturorganisationer i andra EU-länder och söka EUstöd.
Kulturnämnden kommer under 2010 att ställa en
extern konsult till förfogande för de större mottagarna
av årligt verksamhetsstöd för att de skall få hjälp att
utveckla sitt entreprenörskap och öka samverkan med
näringslivet.
Enligt årsbokslutet riktas 70 % av de under 2009
beviljade externa stöden till verksamhet för barn och
unga.
Kulturnämnden har beslutat att stödja Transit
Kulturinkbutator för att utveckla ett gemensamt
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4

5

Ev överföring av forskningsprogrammet Kultur X
i vården och vården som kultur till FoUutskottet
Bistå filmare i landstingets lokaler

X

6

Öka tillgängligheten till kulturen

X

inkubatorsstöd till kreatörs - och kulturföretagare i
Stockholms län. Stödet kommer att bestå av
samordnade och utvecklade företagsrådgivnings- och
kompetensutvecklingsaktiviteter för kreatörer inom
konst, design, konsthantverk, film, musik och
scenkonst.
Några forskningsinsatser finns ej upptagna i 2010 års
budget varför kulturnämnden inte betraktar uppdraget
som aktuellt längre.
Uppdraget genomförs av Film Stockholm. F n förs en
dialog med Locum och Stockholm Film Commission
om det faktiska behovet hos filmskaparna. Frågan
beräknas kunna slutrapporteras i delårsbokslutet 2010.
Under 2009 har kulturförvaltningen genomfört en
enkätundersökning i ärendet bland mottagare av
kulturstöd. Under våren 2010 kommer kulturnämnden
att ta ställning till förslag att uppdatera reglerna för det
särskilda tillgänglighetsstödet i syfte att öka antalet
ansökningar och därigenom bredda tillgängligheten till
de kulturprojekt som nämnden stödjer.

2 (2)

