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Tillsättning av referensgrupp för bedömning av ansökningar om Verksamhetsstöd och Projektstöd
Ärendebeskrivning
Kulturnämnden beslutade i april 2016 att inrätta en referensgrupp för bedömning av ansökningar om Projektstöd respektive Verksamhetsstöd, kulturförvaltningens nya stödformer. Referensgruppen ska bestå av tio medlemmar
som utses av kulturnämnden efter förslag från kulturförvaltningen. Medlemmarna utses på två år, med möjlighet till förlängning med ett år. Referensgruppen är rådgivande och beslut i stödärenden fattas av kulturnämnden/kulturförvaltningen enligt delegationsordning.
Beslutsunderlag
Mellan 18 april och 15 maj 2016 har kulturförvaltningen utlyst ett öppet nomineringsförfarande för att inhämta namn till förslaget. Det har kommit in 117
nomineringar. Ett fåtal personer har fått flera nomineringar. För att säkra en
bredd vad gäller konstformer såväl som tvärperspektiv har förvaltningen inkommit med egna namnförslag. Det nuvarande förslaget omfattar således sex
personer som har nominerats och fyra personer som förvaltningen har bedömt
besitter relevant kompletterande kompetens.
Förslag till beslut
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta

-

Att följande personer ingår i referensgruppen för en period på två år,
mellan hösten 2016 och hösten 2018:
Konsthantverkare och professor Zandra Ahl
Radioproducent och journalist Shahab Ahmadian
Filmpedagog och kulturarbetare Anusha Caroline Andersson
Museichef Ann-Charlotte Backlund
Kulturproducent Sonia Braska
Doktorand och teaterarbetare Rebecca Brinch
Kulturproducent Christoph Fielder
F.d. högskolerektor Bo-Erik Gyberg
Förlagschef Susanne Hamilton
Musiker Viktor Skokic
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Förvaltningens motivering
Den föreslagna referensgruppen består av personer som tillsammans omfattar
kompetens att bedöma kvaliteter utifrån stödkriterier inom det spektrum av
konst- och kulturformer samt tvärperspektiv som barn- och ungdomskultur,
mångfald och internationellt perspektiv.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Referensgruppens medlemmar arvoderas med vardera 25 000 kr/år.
Miljökonsekvenser av beslutet
I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2012-2016 har hänsyn till
miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en miljökonsekvensbedömning i detta ärende.
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förvaltningschef

