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Ny referensperson för bedömning av kultur- och
utvecklingsstöd
Förslag till beslut
Kulturförvaltningen föreslår att kulturnämnden beslutar:
-

Att godkänna Samuel Sjöblom som ny referensperson film
från juni 2018.
Att förklara beslutet omedelbart justerat.

Robert Olsson
Kulturdirektör

Patrik Liljegren
Biträdande förvaltningschef

Sammanfattning
I syfte att förstärka handläggningen av kultur- och utvecklingsstöd
har kulturnämnden beslutat om en referensgrupp om 11 personer.
Referensgruppen har sammantaget en konstnärlig och teoretisk
expertis inom en bredd av konstområden samt andra områden som
jämställdhet, barn- och ungdomskultur, flerkulturellt perspektiv,
internationella samarbeten, nationella minoriteter och kulturella och
konstnärliga innovationer.
Referenspersonen Peter Schyborger avslutar sitt uppdrag efter våren
2018. Kulturförvaltningen föreslår att han ersätts av Samuel
Sjöblom.
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Bakgrund och syfte
I syfte att förstärka handläggningen av kultur- och utvecklingsstöd
har kulturnämnden beslutat om en referensgrupp om 11 personer.
Referensgruppen har sammantaget en konstnärlig och teoretisk
expertis inom en bredd av konstområden samt andra områden som
jämställdhet, barn- och ungdomskultur, flerkulturellt perspektiv,
internationella samarbeten, nationella minoriteter och kulturella och
konstnärliga innovationer.
Referensgruppen har en rådgivande roll. Uppdraget är att bedöma
ansökningar utifrån de bedömningsgrunder som beslutats av
kulturnämnden. Bedömningsgrunderna omfattar konstnärlig
kvalitet, delaktighet, publik räckvidd, jämställdhet och flerkulturellt
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perspektiv. Syftet är att få en breddad och fördjupad bedömning av
ansökningar om kultur- och utvecklingsstöd.
Nominering av referenspersoner sker genom 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.
Jämställdhetsanalys
Referensgruppen består av 11 personer. I och med detta förslag är
det 5 män och 6 kvinnor. Då jämställdhet är en av
bedömningsgrunderna anser förvaltningen att det är viktigt att flera
av referenspersonerna har fördjupad kunskap och engagemang om
detta. Den nya referenspersonen som föreslås i detta ärende är
engagerad i jämställdhetsfrågan utifrån olika perspektiv.
Tidplan
Uppdraget kontrakteras för ett år, t.o.m. juni 2019, med möjlighet
till förlängning ytterligare ett år.
Förslag på nya referenspersoner
Referenspersonen Peter Schyborger avslutar sitt uppdrag efter våren
2018. Kulturförvaltningen föreslår att han ersätts av Samuel
Sjöblom.
Samuel Sjöblom - Film
Samuel Sjöblom är projektledare utbildad på KaosPiloterna i Århus
Danmark. Han har varit med och startat Mediehuset Fanzingo i
Alby där han arbetat i över tio år varav sex år som
verksamhetschef.
Samuel Sjöblom har arbetat inom det fria kulturlivet och
civilsamhället i Stockholms miljonprogram, med verksamhet i
gränslandet mellan medieproduktion, social verksamhet, pedagogik
och opinionsbildning. Han har kompetens inom frågor om
kulturfinansiering, kommunikation, representation, mångfald och
demokrati. Samuel Sjöblom har också anlitats som utredare och
rapportförfattare i frågor som handlar om kultur och digitalisering.
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Övriga referenspersoner hösten 2018:
Loulou Cherinet - Konst
Gunnar Ardelius - Litteratur
Elena Wolay - Musik
Linda Beijer - Cirkus
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Stina Dahlström - Dans
Katja Uneborg - Film
Erik Annerborn - Konst
Niclas Malmcrona - Teater
Karin Enberg - Teater
Rikard Gateau - Musik
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