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Sammanfattning
Kommittén för Stockholmia – forskning och förlag har sex
ledamöter som genom sina respektive verksamhetsområden,
erfarenheter och nätverk bidrar till Stockholmsforskningens
utveckling. Två av dessa är förtroendevalda från respektive politiskt
block. Kommitténs ledamöter utses av kulturnämnden på förslag av
kulturdirektören för en period om högst fyra år.
Anna Götlind, professor vid Stockholms universitet, önskar nu avgå
som ledamot i Kommittén för Stockholmia. Kulturförvaltningen
föreslår att nämnden utser Apostolis Papakostas, professor i
sociologi vid Institutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns
högskola, till ny ledamot för en kvarvarande delen av
mandatperioden.
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Bakgrund
Kommittén för Stockholmia är rådgivande organ till Stockholmia –
forskning och förlag. Kommittén består av minst fem och högst nio
ledamöter, och ska erbjuda Stockholmia expertkunskap i för
verksamheten betydelsefulla sfärer så som förlags- och
universitetsvärlden, stadens förvaltningar och bolag samt de
förtroendevalda. Kommitténs ledamöter utses av kulturnämnden på
förslag av kulturdirektören för en period om högst fyra år, enligt
instruktionen för Stockholmia, fastställd av kulturnämnden 201405-20 § 9.
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Kulturnämnden utsåg 2019-02-12 följande ledamöter för perioden
2019-2022:
Pelle Björklund, fd vd Svenska bostäder
Anna Götlind, professor i historia, Stockholms universitet
Mats Hayen, fil dr i historia, Stockholms stadsarkiv
Agneta Lundin, konsult med lång erfarenhet av förlagsbransch,
Svante Linusson (C)
Torun Boucher (V)
Ärendet
Anna Götlind har meddelat att hon önskar avgå från uppdraget som
ledamot. Kulturnämnden behöver därför genomföra ett fyllnadsval
av en ledamot för perioden 2022-01-01 till 2022-12-31.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts i kommittén för Stockholmia samt av
avdelningen Museer och konst. Fem kandidater föreslogs av
kommitténs ledamöter. På kommittémötet den 16 september
diskuterades förslagen. Urvalskriterierna var en etablerad forskare
med fokus på Stockholm och med gedigen erfarenhet av större
projekt, och med ett intresse för samverkan och
kunskapsförmedling. Avgörande var också att kandidaten skulle
komplettera och vidga kommitténs representation avseende
perspektiv, ämnesområde och nätverk.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Kulturförvaltningen föreslår att Apostolis Papakostas, professor i
sociologi vid Institutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns
högskola, utses till ledamot i kommittén för Stockholmia för
perioden 2022-01-01 till 2022-12-31. Papakostas
forskningsområden med fokus på förort och samverkan mellan
forskarsamhälle, civilsamhälle, näringsliv och kulturverksamheter
förväntas bidra med värdefulla perspektiv, samt utöka kommitténs
nätverk.
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