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§ 19
Förnyad upphandling för drift och utveckling av
Innovativ Kultur 2015
Dnr 6.1/2506/2014
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag:
-

-

godkänna att förvaltningen genomför en förnyad
upphandling av extern utförare av drift och utveckling av
satsningen Innovativ Kultur
uppdrar åt kulturdirektören att
- besluta om förfrågningsunderlag
- genomföra upphandlingen
- fatta tilldelningsbeslut
- teckna avtal
förklara paragrafen omedelbart justerad

Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande från 2014-08-13.
Sammanfattning
2008 inbjöd kulturförvaltningen till anbudsgivning för att utveckla
en fond för nyskapande kultur samt inrätta en resurs för att utveckla
samarbete mellan kultur, näringsliv och akademi. I uppdraget ingick
också att mobilisera extern finansiering från näringslivet. Företaget
Innovation Impact AB vann upphandlingen och utvecklade
tillsammans med förvaltningen Innovativ Kultur. 2011 gjordes en
förnyad upphandling och Innovation Impact tilldelades uppdraget
ytterligare två (2) plus ett (1) år. Avtalet går ut i december 2014.
Förvaltningen föreslår en förnyad upphandling av utförare för drift
och utveckling av Innovativ Kultur 1 januari – 31 december 2015
med möjlighet till förlängning ett (1) plus ett (1) år.
Anbudsförfrågan formuleras med förbehåll om att tilldelningsbeslut
fattas under förutsättning att erforderliga beslut har fattats av
Stockholms stad och samverkande kommuner Nacka, Värmdö,
Huddinge och Haninge samt Stockholms läns landsting.
Upphandlande myndighet föreslås vara Stockholms stad genom
kulturnämnden. Upphandlingen genomförs av kulturförvaltningen,
kulturstrategiska staben i samråd med Innovativ Kulturs
samverkande avtalsparter

Drottninggatan 30
Box 16113
103 22 Stockholm
www.stockholm.se/kulturforvaltningen

Uppdragsområde.
1) Drift och utveckling av stöd till innovativa kulturprojekt.
2) Administration och kommunikation kring utlysningarna
av projektmedel
3) Beredning av ansökningar med prioritering av förslag
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till projekt för beviljat stöd
4) Rådgivning till innovativa kulturprojekt som söker stöd
från Innovativ Kultur
5) Initiera och leda insatser för att fler finansiärer väljer att
stödja Innovativ Kultur ekonomiskt och med eventuella
bartervärden
6) Förmedla och underhålla kontakter och samarbeten
mellan kultur, näringsliv, akademi och kommuner i
Stockholms län
7) Uppföljning
Uppföljning ska genomföras inom följande områden:
8) Mål och förväntade resultat formulerade för Innovativ
Kultur enligt uppdraget.
9) Effekter av utdelade projektmedel, genomförda projekt
och övriga insatser hos målgrupperna; kultur, näringsliv
och akademi.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) föreslår att
kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag
till beslut (se beslutet).
2) Mårten Andersson (V) och Mats Berglund (MP) föreslår att
kulturnämnden beslutar att bordlägga ärendet
Beslutsgång i delen om bordläggning

Ordföranden ställer förslaget att bordlägga ärendet mot att avgöra
ärendet vid dagens sammanträde och finner att nämnden beslutar att
ärendet avgörs vid dagens sammanträde.
Beslutsgång

Ordföranden finner därefter att nämnden beslutar enligt förslag från
kulturförvaltningen.
Mårten Andersson (V) och Mats Berglund (MP) deltar inte i
beslutet då deras yrkande om bordläggning har fallit.
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