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Referensgrupp – entledigande av medlemmar och
tillsättning av nya medlemmar
Ärendebeskrivning
Entledigande och ersättande av medlemmar i referensgruppen för bedömning
av ansökningar om Verksamhetsstöd och Projektstöd.
Beslutsunderlag
Kulturnämnden beslutade i juni 2016 om tillsättning av tio personer som
skulle ingå i den nyinrättade referensgruppen för bedömning av ansökningar
mellan hösten 2016 och hösten 2018.
Tina Eriksson-Fredriksson, projektledare och producent, har under tiden fått
ny tjänst och behöver därför ersättas av en ny person.
Shahab Ahmadian och Susanne Hamilton, radioproducent och journalist respektive förlagschef, har av personliga anledningar behövt lämna sina uppdrag
i referensgruppen och behöver också ersättas av nya personer.
Kulturförvaltningen föreslår att Jenny Berntsson och Houman Sebghati väljs
in i referensgruppen under en period på två år. Förslaget innebär att en vakans
återstår att fylla, förvaltningen undersöker möjliga kandidater för snarast möjlig tillsättning.
Förslag till beslut
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att entlediga Tina Eriksson-Fredriksson från uppdraget som medlem i referensgruppen.
att entlediga Shahab Ahmadian från uppdraget som medlem i referensgruppen.
att entlediga Susanne Hamilton från uppdraget som medlem i referensgruppen.
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att tillsätta Jenny Berntsson som ny medlem i referensgruppen under en period på två år.
att tillsätta Houman Sebghati som ny medlem i referensgruppen under en period på två år.
Förvaltningens motivering
Jenny Berntsson är konstnär utbildad på kungliga konsthögskolan och driver
konstorganisationen Local A. Hon finns bland de personer som har nominerats vid det öppna nomineringsförfarandet som kulturförvaltningen utlyste
under våren 2016.
Houman Sebghati är musiker, historielärare, projektledare och producent
inom kultur. Han finns bland de personer som har nominerats vid det öppna
nomineringsförfarandet som kulturförvaltningen utlyste under våren 2016.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Medlem i referensgruppen arvoderas med 25 000 kr/år.
Miljökonsekvenser av beslutet
I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2017-2021 har hänsyn till
miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en miljökonsekvensbedömning i detta ärende.
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