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Avtal rörande danskonsulentverksamhet i Stockholms stad och län 2009

1

Ärendet

I föreliggande ärende föreslås förvaltningschefen få kulturnämndens uppdrag
att teckna avtal rörande danskonsulentverksamhet i Stockholms stad och län
2009 i enlighet med förvaltningens förslag.

2

Förslag till beslut

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att uppdra till förvaltningschefen att i samverkan med Stockholms stads kulturförvaltning teckna avtal om länsdanskonsulentverksamhet för 2009 i enlighet med förvaltningens förslag,
att uppdra åt förvaltningschefen att utse företrädare för landstinget i den styrgrupp som stipuleras i avtalet samt att anmäla beslutet till kulturnämnden.

3

Bakgrund

3.1

Tidigare beslut i ärendet

Kulturnämnden beslöt vid sitt sammanträde 2008-12-11 att bevilja SIJO KB
410 000 kr i verksamhetsstöd till regional kulturverksamhet 2009 för danskonsulentfunktion för Stockholms län, DIS.
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1 Avtal
2 Verksamhetsplan för danskonsulenten 2009
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Ansökan om statligt stöd har inlämnats till Statens Kulturråd. Kulturrådet har
tidigare år lämnat stöd till verksamheten under förutsättning att medfinansiering sker från regionen. Stockholms Kulturförvaltningen stöder verksamheten
med 200 000 kr.
Enligt föreliggande förslag till avtal mellan Stockholms läns landsting genom
kulturnämnden, Stockholms stad samt SIJO KB, bidrar kulturnämnden och
staden med sammanlagt 610 000 kr. Därutöver erhåller SIJO KB det statsbidrag som staten fastställer i särskild ordning. Dessa medel skall i första hand
täcka kostnaderna för personal, lokaler, utrustning och viss verksamhet.

4

Förvaltningens synpunkter

Avtalet är indelat i följande avsnitt.
Bakgrund, Uppdrag, Jämställdhet, Jämlikhet, Tillgänglighet för funktionshindrade, Miljö, Barnens Bästa, Organisation, Ekonomi, Rapportering och
Giltighet.
Danskonsulentfunktionen benämns Dans i Stockholms stad och Län, DIS. Parterna är överens om att knyta en styrgrupp till DIS. Förvaltningen föreslår att
landstinget, liksom staden, företräds av en tjänsteman och att förvaltningschefen ges i uppdrag att utse vederbörande.
Avtalet avser 2009. Statens Kulturråd har inte kunna ange exakt tidpunkt då
ansökan om statligt stöd för 2010 skall inges men det blir sannolikt under hösten 2009. I avtalet anges tidpunkter för rapportering som följer de tidpunkter
som gäller för att söka verksamhetsstöd till regional kulturverksamhet hos
landstingets kulturnämnd.
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