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Förslag om ny person till referensgrupp för
bedömning av kultur- och utvecklingsstöd
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kulturnämnden att godkänna Malena
Janson som ny referensperson.

Sammanfattning
I syfte att förstärka handläggningen av kultur- och
utvecklingsstöd beslutade kulturnämnden 2012-06-14 om en ny
referensgruppsmodell, där tio personer sammantaget utgör en
konstnärlig och/eller teoretisk expertis inom de konstområden
som omfattas. Referensgruppen omfattar även kompetens inom
områden som jämställdhet, barn, ungdom, flerkulturellt
perspektiv, internationella samarbeten eller nationella
minoriteter.
Vilka som ska ingå i referensgruppen beslutas av kulturnämnden
på förslag av kulturförvaltningen och uppdraget kontrakteras på
ett år i taget, med möjlighet till förlängning ytterligare ett år.
Hela referensgruppen, med ett undantag, har efter förfrågan
uttryckt att de vill fortsätta i referensgruppen under 2015. Sepidar
Hosseini, som till sommaren verkat som referensperson i två år,
föreslås ersättas av Malena Janson.

Berit Svedberg
Kulturdirektör

stockholm.se

Patrik Liljegren
Chef, kulturstrategiska staben
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UTLÅTANDE
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom kulturstrategiska staben.

Bakgrund och syfte
Vid kulturnämndens sammanträde 2012-06-14 beslöts att
godkänna kulturförvaltningens förslag till ny
referensgruppsmodell för bedömning av kultur- och
utvecklingsstöd samt stipendier och priser. Förslaget till den nya
referensgruppen grundade sig i ett nytt bidragssystem och i och
med det ett förstärkt referensgruppsarbete med ökad transparens
och utvecklat arbetssätt inom kulturförvaltningen.
Referensgruppen består av 10 personer som har en rådgivande
roll för att förstärka bedömningen av konstnärlig kvalitet,
delaktighet, publik räckvidd, jämställdhet och flerkulturellt
perspektiv. Syftet är att få en breddad och fördjupad bedömning
av ansökningarna om kultur- och utvecklingsstöd.
Nominering av referenspersoner sker genom en webbenkät,
länkad via www.stockholm.se. I webbenkäten efterfrågas
konstnärlig och/eller teoretisk expertis inom ett eller flera
konstområden och kompetens i minst ett av kunskapsområdena
jämställdhet, barn, ungdom, flerkulturellt perspektiv,
internationella samarbeten eller nationella minoriteter.

Tidplan
Uppdraget kontrakteras på ett år i taget, med möjlighet till
förlängning ytterligare ett år. Malena Janson föreslås ett uppdrag
från juni 2015 till juni 2016 med möjlighet till ytterligare ett års
förlängning.

Förslag på ny referensperson
Hela referensgruppen, med ett undantag, har efter förfrågan
uttryckt att de vill fortsätta i referensgruppen under 2015. Sepidar
Hosseini, som till sommaren verkat som referensperson i två år,
föreslås ersättas av Malena Janson.
Malena Janson
Malena Janson har bland flera andra uppdrag varit anställd på
Institutionen för mediestudier (f d Filmvetenskapliga
institutionen) som studievägledare, lärare, forskare och
webbredaktör samt varit gästlärare på såväl Stockholms

Tjänsteutlåtande
Dnr 6.1/1519/2015
Sida 3 (3)

Dramatiska Högskola som Högskolan på Gotland. Malena har
dessutom suttit i Guldbaggejuryn och i juryn för Nordiska Rådets
filmpris.
Hon har haft flera uppdrag för Svenska Filminstitutet de senaste
åren, till exempel i programgruppen för Unga Cinemateket, som
initiativtagare och genomförare av skolbioprojektet ”Chaplin som
medmänniska” och som ledamot i referensgruppen för stöd till
import och lansering av utländsk kvalitetsfilm.

