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Förslag om ny person till referensgrupp för
bedömning av kultur- och utvecklingsstöd
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kulturnämnden att godkänna Sepidar Hosseini som ny
referensperson samt förlänga övriga referenspersoners avtal t.o.m. december 2013.

Sammanfattning
I syfte att förstärka handläggningen av kultur- och utvecklingsstöd beslutade
kulturnämnden 2012-06-14 om en ny referensgrupp om 10 personer som
sammantaget har en konstnärlig och/eller teoretisk expertis inom de
konstområdena som omfattas. Referensgruppen omfattar även kompetens inom
områdena 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.
Under året har justeringar i arbetsmetod och upplägg utvecklats i nära samråd med
referensgruppen. Då denna process fortgår är det önskvärt att förlänga
referenspersonernas kontrakt ytterligare ett halvår tom årsskiftet 2013/2014.
Sandra Olivegren, som av personliga skäl inte kan fortsätta i höst, föreslås ersättas
av Sepidar Hosseini.

Berit Svedberg
Kulturdirektör

Patrik Liljegren
Chef, kulturstrategiska staben

www.stockholm.se

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 1.1/3092/2013
SID 2 (3)

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 referensgrupp 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
Arbetet har pågått ett år och uppdraget kontrakteras på ett år i taget, med möjlighet
till förlängning ytterligare ett år. Under året har justeringar i arbetsmetod och
upplägg utvecklats i nära samråd med referensgruppen. Då denna process fortgår
är det önskvärt att förlänga referenspersonernas kontrakt ytterligare ett halvår tom
årsskiftet 2013/2014.

Förslag på ny referensperson
Hela referensgruppen, med ett undantag, har efter förfrågan uttryckt att de vill
fortsätta i referensgruppen under resterande 2013. Sandra Olivegren, som av
personliga skäl inte kan fortsätta i höst, föreslås ersättas av Sepidar Hosseini.
Sepidar Hosseini
Internationellt uppmärksammad konstnär, grafisk formgivare och dansare,
utbildad vid Konstfack och Filmvetenskapliga institutionen vid SU. Ingår i
formgivarduon 2 TYPER, dansfilmgruppen Rhododdendron och
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dans/performance-gruppen Dom Dugliga. Har designat för Orrefors,
koreograferat musikvideor för The Knife, ställt ut på Liljevalchs och gett ut boken
”Men ni iranier är ju bra på mönster – och andra berättelser om svenskhet”.
Medregissör till videoinstallationen ”Bodymap” som visats på Young
Choreographers Platform i Zagreb, The African Museum i Bryssel samt
VídeoPAN, LOOP i Barcelona.

Bilaga
Tjänsteutlåtande ”Referensgrupp för bedömning av ansökningar om kultur- och
utvecklingsstöd”, KuN 2012-06-14 (Dnr 6.1/2080/2012)

