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Val av ordförande och jury för
Stockholms stads kulturpriser
Förslag till beslut
1. Kulturnämnden utser Ulrika Knutson till ordförande för
två år i juryn för stadens kulturpriser (2021-2022)
2. Kulturnämnden utser Oskar Ekström och Lena From till
juryledamöter för två år (2021-2022)

Robert Olsson
Kulturdirektör

Patrik Liljegren
Biträdande kulturdirektör

Sammanfattning
Förvaltningen har enligt beslut i nämnden (Dnr 6.3/2967/2016) i
uppdrag att föreslå ordförande och ledamöter till juryn för
Stockholms stads hederspriser och Bellmanpris. Förslaget avser
ny ordförande och två nya ledamöter som ersätter de vars
uppdrag löper ut 2020.
Förvaltningen föreslår att Ulrika Knutson tillsätts som ny
ordförande och att Oskar Ekström och Lena From utses som nya
ledamöter, samtliga på två år 2021-2022. Övriga ledamöter för
2021 är de av nämnden tidigare beslutade (Dnr 6.3/2891/2019)
Robert Fux, Malena Jansson, Ann Larsson, Max Låke och Viktor
Zeidner.

Ärendet
Ärendet omfattar förslag till ny ordförande och två nya
jurymedlemmar enligt nämndens beslut (Dnr 6.3/2967/2016) och
modell för juryförfarandet (Dnr 6.3/2144/2017).
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom kulturstrategiska staben inom
kulturförvaltningen.

Bakgrund och syfte
Enligt statuter för priserna från 2017 (Dnr 6.3/2967/2016) delas
fem hederspriser ut till utövare eller möjliggörare inom musik,
konst, litteratur och scenkonst. Ett hederspris ges till en person
eller organisation som arbetar med kultur för barn och unga.
Därutöver utses en mottagare av Bellmanpriset och vart annat år
delas Cullbergpriset ut. Cullbergpriset delas ut härnäst 2022.
Nämnden fattade beslut om juryns tillsättning och arbetssätt i
september 2017 (Dnr 6.3/2144/2017). I det ärendet fick
förvaltningen i uppdrag att föreslå en jury och en ordförande.
Juryns uppgift är att föreslå mottagare av Stockholms stads
hederspriser och Bellmanpriset samt vartannat år Cullbergpriset.

Jämställdhetsanalys
I juryn eftersträvas balans beträffande representation. Juryn har i
uppdrag att över tid hålla en jämn könsbalans i sitt förslag till
mottagare, i det samlade förslaget så väl som i de enskilda
priskategorierna. Förvaltningens förslag innebär att juryn
kommer att bestå av fyra män och fyra kvinnor inklusive
ordförande.

Barnchecklista
2017 inrättades ett hederspris riktat till kulturutövare eller
möjliggörare som arbetar med kulturarbete med barn och unga.
Priset kan gå till aktör som arbetar för barns rätt till kultur, driver
barnkulturen framåt eller lyfter barns rätt till kvalitativ kultur
(Dnr 6.3/2967/2016). Priset synliggör barn och ungas rätt till
kultur enligt Barnkonventionens artikel 31. Sakområdet barn och
unga finns representerat i juryns samlade kompetenser.

Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen föreslår nämnden att utse en ny ordförande att leda
juryns arbete 2021 samt 2022. Förvaltningen föreslår två år med
motiveringen att ge juryns arbete kontinuitet. Därutöver föreslås
två nya ledamöter. Övriga ledamöter för 2021 är de av nämnden
tidigare beslutade Robert Fux, Malena Jansson, Ann Larsson,
Max Låke och Viktor Zeidner (Dnr 6.3/2891/2019).
Nedanstående personer föreslås som nya ledamöter i juryn:
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Ulrika Knutson (ordförande)
Journalist, författare och kulturskribent, bland annat i GöteborgsPosten, Expressen och Fönstret. Hon är en välkänd radioröst i
P1:s Godmorgon, världen! Tidigare ordförande i
Publicistklubben och gästprofessor i journalistik vid Göteborgs
universitet. Hon är hedersdoktor vid Göteborgs universitet.
Oskar Ekström (litteratur)
Programchef för Bokmässan i Göteborg. Tidigare projektledare
för flera internationella projekt med inriktning mot litteratur och
mänskliga rättigheter, bland annat fristäder för förföljda
författare, och har lång erfarenhet av samarbeten inom
bokbranschen.
Lena From (konst)
Konstprojektchef på Statens konstråd. Hon har en bakgrund som
journalist och redaktör, senast på tidskriften Arkitektur, och är
sedan 2008 specialiserad på offentlig konst och stadsutveckling.
Som skribent är hon författare till ett flertal böcker om konst,
arkitektur och nutida dans.

