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Kompletterande uppgift till svar på skrivelse
angående mottagare av stadens
hederspriser och kulturstipendier
Förslag till beslut
Skrivelsen besvaras genom denna komplettering.

Sammanfattning
Härmed kompletteras tjänsteutlåtande från 2012-06-14 (Dnr 1.1/2385/2012)
rörande hederspriser med statistik för barn- och ungdomsperspektivet i tidigare
kulturstipendiaters arbete med en sammanställning av kulturstipendiemottagare
2007-2011. Statistiken visar fördelningen mellan kön, verksamhetsområde och
antal/andel med verksamhet riktad mot barn och eller unga, helt eller delvis.
Statistiken visar att fördelningen av stipendier vad gäller verksamma gentemot den
unga publiken är god.
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Kompletterande uppgift till svar på skrivelse
angående mottagare av stadens
hederspriser och kulturstipendier
I en skrivelse till kulturnämnden föreslår Ann Marie Engel (V), Anna-Greta Leijon
(S), Mårten Andersson (V) och Mats Berglund (MP) att kulturförvaltningen ser
över kriterierna angående stadens hederspriser och kulturstipendier. Skrivelsens
författare önskar att förvaltningen i högre grad än tidigare uppmärksammar
kulturutövare verksamma inom barn- och ungdomskulturen. Man önskar statistik
över fördelningen mellan konstarter, kön och verksamhetsområden bland
pristagare och kulturstipendiater.
Kulturförvaltningens sammanställning som presenterades för kulturnämnden
2012-06-14 visade att andelen mottagare som vänder sig helt eller delvis till en
barn- och ungdomspublik uppgår till 40 procent. Därmed bedömdes ingen översyn
av kriterierna vara nödvändig och att nämnden skulle godkänna tjänsteutlåtandet.
Härmed kompletteras tjänsteutlåtande från 2012-06-14 med uppgifter som rör
kulturstipendier. Nedan följer en sammanställning av kulturstipendiemottagare
fördelat på kön, verksamhetsområde och antal/andel med verksamhet riktad mot
barn och eller unga helt eller delvis.

Tabell 1. Kulturstipendiater 2007–2011 med barnverksamhet helt eller delvis.
Konstområde

Kvinna

Man

Av totalt

Andel*

Bild och foto

3

2

51

10 %

Musik

3

3

16

37 %

Författare

1

1

8

25 %

Dans

6

1

8

87 %

Teater

3

2

8

62 %

Film

4

-

4

100 %

Summering

20

9

95

30,5 %

* Andel kulturstipendiater med verksamhet helt eller delvis riktad mot barn och
unga.

Förvaltningens synpunkter
Tabellen ovan visar att fördelningen av stipendier vad gäller verksamma gentemot
den unga publiken är god.
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