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Ansökan om stöd till Barnens kulturdag 2015
Ärendebeskrivning
I detta ärende tar kulturnämnden ställning till en ansökan om stöd till Barnens
kulturdag som ska arrangeras av länskulturfunktionerna.
Beslutsunderlag
Bilagd ansökan.
Förslag till beslut
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att bevilja Dans i Stockholms stad och län (KUN 2015/308) 100 000 kr ur anslaget för regional samordning, avseende genomförande av Barnens kulturdag
samt Barnens kulturdag c/o 2015
att i övrigt villkora beslutet enligt följande:
Om projekt eller verksamhet som beviljats stöd förändras väsentligt eller blir
försenat i förhållande till vad som angivits i ansökan ska kulturförvaltningen
underrättas omgående. Väsentliga förändringar eller förseningar kan innebära
att hela eller del av stödet skall återbetalas till kulturnämnden. Stödet kan inte
användas till annat projekt.
Beviljat stöd ska redovisas senast två månader efter avslutat projekt. Vid utebliven redovisning kan hela eller del av stödet komma att återkrävas av kulturnämnden. Redovisning görs på kulturförvaltningens blankett.
Förvaltningens förslag och motivering
Sammanfattning
Dans i Stockholms stad och län (DIS) ansöker för länskulturfunktionernas räkning om stöd för samordning och genomförande av ”Barnens kulturdag” samt
två omgångar av ”Barnens kulturdag c/o” 2015. Kulturförvaltningen föreslår
att bevilja DIS 100 000 kr i ur anslaget för regional samordning.
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Bakgrund
Fem av landstingets sex länskulturfunktioner (Dans i Stockholms stad och län,
Film Stockholm, Länshemslöjdskonsulenterna, Länsmusiken och Stockholms
läns museum) har hösten 2013 och 2014 gemensamt arrangerat Barnens dag
på Musikaliska. Det har varit en lördag där barn och deras föräldrar kunnat
både uppleva och prova på att själva skapa kultur, i form av ett öppet hus. Programmet har innehållit exempelvis animationsverkstad, familjekonserter,
dansföreställningar och slöjdklubb.
Då dessa dagar fallit väl ut och varit mycket välbesökta planerar länsfunktionerna en vidareutveckling av verksamheten för 2015, nu under namnet Barnens
kulturdag respektive Barnens kulturdag c/o. Barnens kulturdag kommer att
äga rum i september i Dieselverkstaden i Nacka och c/o kommer att vara två
liknande, men mindre nedslag i två andra kommuner vid senare tillfällen under hösten.
Detta ställer ökade krav på samordning och även vissa ökade kostnader för
programmet. Länskulturfunktionerna har därför kommit in med en ansökan
om stöd för att kunna anställa en projektledare samt täcka vissa programkostnader.
Överväganden
Verksamheten syftar till att öka kännedom om länskulturfunktionerna i länet
samt att förankra och fördjupa deras samarbete med kommunerna. Kulturförvaltningen anser att den ligger väl i linje med de övergripande uppdragen till
länskulturfunktionerna som formulerats av nämnden.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Förutsatt att kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag kommer
100 000 kr att belasta anslaget för regional samordning.
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.

Eva Bergquist
Förvaltningschef

Projektledare Barnens Kulturdag
Vi, alla Länskulturfunktioner i Stockholms län, föreslår att man anställer en
projektledare för Barnens Kulturdag 2015 samt för planering och
genomförande av två c/o-dagar (Barnens Kulturdag i mindre format i två
kommuner i länet) under hösten 2015.
Vi ser detta som en fortsättning på Slowdatingarbetet till kommunerna. Vilka är
kommunernas behov av kultur för barn och unga och hur kan vi
Länskulturfunktioner möta de behoven? Hur kan vi till exempel skapa
samarbeten med lokala aktörer genom c/o-dagarna?
Vi vill förankra Barnens Kulturdag för att ge den större kraft och genomslag och
genom c/o-dagarna ge tydliga exempel på vad vi som Länskulturfunktioner kan
stötta länets kommuner med.
Vi tänker att man startar med en projektledare på deltid under 2015 och att vi
fortsättningsvis lägger in samordnings- och projektmedel i våra
verksamhetsansökningar för kommande år.
Under 2015 kan en projektledare ha en kontorsplats hos DIS. Det är emellertid
av största betydelse att en projektledaren arbetar för och med alla
Länskulturfunktionerna.
För alla Länskulturfunktioner
SIGNE LANDIN

Verksamhetschef DIS
Budget
Lön deltid baserad på 27 000 kr/mån
Inklusive soc avg, semsterersättning
Programkostnader Barnens Kulturdag
SUMMA

70 000 kr
30 000 kr
100 000 kr

