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Protokoll
Narvarande

Ulrika Stuart. Hamilton, ordforande (ej niirvarande pkt 17- 19)
Kjell Englund (deltog p.g.a. jay inte vid styrelsens beslut under pkt 10)
Malena Ernman
Aris Fioretos
Staffan Forssell, generaldirektor
Ann - Sofie Koping Olsson
Mans Wrange
Bo Netz, ordforande pkt 17- 19
Anna Sparrman

Ovriga
narvarande

Signe Westin, sekreterare

Alan Deswar, personaPretriidare ST
Hem-iette Zorn, personalforetriidare Saco
Gun - Britt Alnefelt, pkt 7, 8
Magnus Bostrom, pkt 10, 11
Lotta Brilioth Biornstad, pkt 5, 12
Jelena Jesic, pkt 10, pkt 11
Stefan Johansson, pkt 6, 13, 14
Veronica Lamppa Lonnbro, pkt 12, 15
Lisa Poska, pkt 10, 11

Anna Tornqvist, pkt
Eva Royter, pkt 9

13

Elfin Rosenstrom, pkt 15
Isa Seigerlund, pkt 0

0 Presentation av personalstrateg
Foredragande: Staffan Forssell, Isa Seigerlund
M6tet inleddes med att myndighetens personalstrateg sedan april, Isa
Seigerlund, presenterade sig. Styrelsen informerades om hur kansliet planerar
arbeta vidare med resultatet av den medarbetarenkat som genomfordes under
december 2016.
1

Faststallande av foredragningslista

FOredragande: Ulrika Stuart Hamilton
Styrelsen faststallde foreslagen fOredragningslista.
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2 Val av justeringsperson aftjamte ordforanden justera dagens

protokoll
F5redragande: Ulrika Stuart Hamilton
Styrelsen beslutade aft Ann- Sofie Koping Olsson jamte styrelseordforanden ska
justera dagens protokoll.

3 Fraga om eventuella jay
FOredragande: Ulrika Stuart Hamilton
Det noterades att Kjell Englund pa grund ay.* inte kommer att delta i
principbeslut inf.& fordelning av statsbidrag till regional kulturverksamhet
2018, punkt 10.

4 Anmalan av styrelseprotokoll
Foredragande: Ulrika Stuart Hamilton
Styrelsen beslot att andra tiden fOr telefonmotet den 10 augusti till U. 9.00.
Darefter lades protokoll Sty 2017:2 till handlingarna.

Antidemokratiska organisationers narvaro i Almedalen och ph
Bokmassan 2017

5

Foredragande: Staffan Forssell, Lotta Brilioth Biornstad
Styrelsen informerades om och diskuterade myndighetens overvaganden
gallande planerade engagemang under Almedalsveckan och Bokmassan.
Styrelsen staIlde sig bakom kansliets
Kulturradets stallningstagande framgar av det senaste nyhetsbrevet, dar
generaldirektor och ordforande gemensamt star som aysandare for en artikel
fragan.

Styrelsen framholl i diskussionen vardet av att myndigheters respektive
enskildas val och hallning giber olika principer — juridiskt, etiskt och
politiskt/strategiskt.

Kansliet %tier fortsatt utvecklingen och undersoker mojligheterna att delta i
den alternativa bokmassa som kommer att aga rum i Goteborg parallellt med
den etablerade.

Beslut - Kansliets fitgarder med anledning av Internrevisorns
rapporter

6

Foredragande: Stefan Johansson
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Styrelsen informerades om kansliets Atgarder med anledning av de rapporter
internrevisor overlamnat till styrelsen. F6ljande Atgardsplaner godkandes enligt
bilagor:
6.1

Atgardsplan ayseende rapporten "Internrevisorns granskning av ITsakerhetsarbetet vid Statens Kulturrid, 2016"

Bilaga

6.2 Atgardsplan ayseende rapporten "Granskning av liinehantering inom

Bilaga 2

Statens

1

Kulturrad"

6.3 Atgardsplan ayseende rapporten "Granskning av representation inom Bilaga

3

Kulturridet 2015"
6.4 Atgiirdsplan ayseende internrevisorns uppfdljning av rapporten

Bilaga 4

"Granskning av kulturradets arbete att motverka korruption, 2015"
FrAgan om oberoende visselblasarfunktion diskuterades i anslutning till
fitgardsplanen. Enligt internrevisorns bedomning i den ursprungliga rapporten
befanns inte Atgarden vara en prioriterad frAga. Statskontorets uppdrag fran
regeringen aft arbeta fOrebyggande med korruption, som bl.a. inbegriper starkt
skydd fiir visselblAsare, kan ernellertid komma med resultat som ger skal att
omprova bedomningen. Kansliet fick i uppdrag att fcilja fragan.

Beslut — Atgarder med anledning av internrevisionens
iakttagelser och rekommendationer ayseende rapporten
"Granskning av den interna styrningen och kontrollen inom
Statens Kulturrad"
7

Bilaga
5a -b

F5redragande: Gun -Britt Alnefelt
Styrelsen informerades om och diskuterade internrevisorns granskning och
beslutade i enlighet med bifogat beslut.

Beslut — Internrevisorns uppfoljning av rapporten "Granskning
av kulturradets arbete att motverka korruption, 2015"
8

Bilaga
6a-b

FOredragande: Gun -Britt Alnefelt

Styrelsen informerades om internrevisorns granskning och beslutade i enlighet
med bifogat beslut. Granskningen overlAmnades till kansliet redan i mars,
varfor en fitgardsplan tagits fram och faststalls av styrelsen vid dagens
sammantrade under punkten 6.4.
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9 Riktlinjer mot korruption
F5redragande: Staffan Forssell, Eva Royter
Styrelsen informerades om och diskuterade kansliets arbete med uppdaterade
riktlinjer mot korruption. Beslut planeras under maj manad.

10 Beslut - Information och principdiskussion infor fordelning av

statsbidrag till regional kulturverksamhet 2018
kultursamverkansmodellen
Faredragande: Magnus Bostrom, Lisa Poska, Jelena Jesic
Styrelsen informerades om och diskuterade arbetet med
kultursamverkansmodellen.

Vidare beslutade styrelsen att upp till tva procent av anslaget i dess helhet kan
komma att omprioriteras infOr 2018 fOr att kunna m8ta satsningar som
langsiktigt verkar i enlighet med styrelsens prioriteringar.

Vagledande fOr prioriteringar dr en regional kulturverksamhet som 8kar
tillgangligheten och skapar fOrutsattningar fOr 8kad kvalitet och fOrnyelse
genom att:

• Ta tillvara digitaliseringens och teknikens mojligheter
• Utveckla den regionala kulturella infrastrukturen, anvanda nya
•

arbetssatt och samverka (t.ex. plattformar, residensverksamhet,
interregional samverkan)
Ge utrymme fOr konst - och kulturomraden med en svag regional
infrastruktur (t.ex. design, samtida bild - och formkonst, dans).

Vidare beclomer Kulturradet att en viktig fOrutsattning f6r utveckling ar att de
regionala kulturverksamheterna ger goda fOrutsattningar far kulturskapare och
samverkar med Fria aktorer.

Kjell Englund deltog pa grund av jav irate i beslutet.
Kansliet kommer att aterkomma till styrelsen fOr diskussion om ytterligare
principer under hosten 2018, exempelvis gallande hur pris - och loneomralming
ska hanteras.
11

Aktuella rapporter och remisser

Foredragande: Staffan Forssell, Magnus Bostrom, Lisa Poska, Jelena Jesic
Styrelsen informerades om fOrslagen i Ds 2017:8 Kultursamverkan for ett
Sverige som hailer ihop och diskuterade myndighetens remissvar. Yttrandet ska
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lamnas

till regeringen senast den 14 juni. Kansliet kommer att fora dialog med

styrelsen genom ordforande infor beslut om yttrande.
Vidare informerades styrelsen om beslutade remisser.

Med anledning av SOU 2016:69 En inkluderande kulturskola pa egen grund
fOrdes en diskussion om de begransade mojligheterna till kvalificerade larare
inom kulturskolan. Sedan ett antal fir tillbaka saknas kompletterande
pedagogiska utbildningar for konstnarer/gedigen utbildning i det egna
konstnarliga uttrycket i kombination med pedagogisk utbildning.

12 Rapporter fran arbets - och referensgrupper
Foredragande: Lotta Brilioth Biiirrzstad, Veronica Lamppa Lonnbro
Styrelsen informerades om och diskuterade arbets - och referensgruppernas
rapporter fOr 2016, samt kansliets forslag till utveckling av dessa.

Styrelsen beslot att aysatta tid under ett av hostens moten for att fOrdjupa
diskussionen.

Kansliet gays i uppdrag att planera ett mote mellan styrelsen och arbets - och
referensgrupper varen 2018. Ett rilctmarke ar att sadana moten fortsattningsvis
ager run-i var artonde manad.

13 Verksamhetsplan for 2017 och riskanalys: Uppfoljning och

prognos, forsta tertialet
Fiiredragande: Stefan Johansson, Anna Tarnqvist
Styrelsen informerades om uppftiljning av verksamhetsplanen, budget 2017
samt riskanalys efter fOrsta tertialet.

En ny risk har identifierats sedan fOrra styrelsemotet. Risken ar att Kulturrfidets
fortroende kan skadas om bidragsmottagare agerar oegentligt med
bidragsmedel. Atgarden ar att undersoka om Kulturradet will starka sina
kontroller av bidragsmottagare genom att kategorisera dem i tvfi riskklasser
1) Mottagare som har ekonomiska fOrehavanden enskilt
2) Mottagare som i sina ekonomiska fOrehavanden arbetar enligt en
tvAllandsprincip

14 Lokalforsorjning
F5redragande: Stefan Johansson
Styrelsen informerades om Kulturradets lokalfOrsorjning och fOrestaende
ombyggnationer. Hyreskontraktet med Svenska Filminstitutet (SFI) ar
omfOrhandlat, men annu inte signerat av parterna. I avvaktan pa detta ar
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innevarande hyreskontrakt fOrlangt tva manader. Ett signerat hyreskontrakt med
SFI vantas under maj manad 2017.

15 Medfinansiering for deltagande i Kreativa Europa - en

jamforelse med andra europeiska lander
Faredragande: Veronica Lamppa L5nnbro, Elin Rosenstrom
Styrelsen informerades om systemet i Sverige jamfOrt andra lander, och
diskuterade mojligheter till medfinansiering inom de nationella stodsystemen
av projekt finansierade inom delprogrammet Kultur inom Kreativa Europa.
Kulturradet verkar pa olika salt f6r att fler svenska kulturaktorer att kunna to
del av bidragen inom Kreativa Europa, bl.a. genom att finnas med som
medfinansiar, vilket ar grundldggande krav for att komma i atnjutande av
bidragen. Styrelsen framh811 att detta fortsatt dr en prioriterad frAga. Kansliet
aterkommer med fcirslag.

16 Kansliets rapport till styrelsen
Faredragande: Staffan Forssell

Styrelsen informerades om aktuella fiigor. Bl.a. gays uppdaterad information
om tvd pagdende rattsfall.
17 Anmalan av beslut av generaldirektor, enhetschefer,

personalstrateg, arbetsgrupper och juryn for Litteraturpriset till
Astrid Lindgrens minne
Foredragande: Staffan Forssell
Styrelsen informerades om beslut enligt fOrteckningar.

18 Ovriga fragor
Inga ovriga frdgor diskuterades.
19 Nasta styrelsemote

Observera ny tidpunkt:
Tors 10/8

•

kl. 09.00- 10.00 (telefonmote)

Kommande styrelsemoten 2017:
U. 12.00- 17.00
kl. 12.00- 17.00
kl. 12.00- 17.00

man 2/10
ons 15/11
tis 12/12

Vid samtliga m8ten ingar gemensam lunch, undantaget telefonm8tet den 10
augusti.
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Vid protokollet:

Justeras:

ifaa

if

Signe Westin

PTuA,,
lrika Stuart

•

Ann - Sofie Koping Olsson

-
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amilton, ordfdrande

Daniels Per-Erik RK STAB
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:
Bifogade filer:

RK DIARIUM
den 14 juni 2017 16:28
Daniels Per-Erik RK STAB
VB: Mail till regioner; utkast
Styrelseprotokoll 2017_05_17.pdf

Från: Nyhammar Eva KS STAB
Skickat: den 14 juni 2017 16:22
Till: RK DIARIUM; Eriksson Angelica RK STAB
Ämne: VB: Mail till regioner; utkast

Från: ksam [mailto:ksam@kulturradet.se]
Skickat: den 12 juni 2017 15:32
Ämne: Mail till regioner; utkast

Hej,
Vi vill gärna informera om ett par saker innan sommarsemestrarna. Här kommer lite information om:
 Kulturrådets senaste styrelsemöte,
 Höstens utlysning av utvecklingsbidrag,
 Inlämning av kulturplaner och revideringar,
 Samverkanskonferens 2018 samt
 Kommande rundabordssamtal
Information från senaste styrelsemötet
Vid styrelsemötet den 17 maj diskuterade och beslutade Kulturrådets styrelse om principer inför fördelning av
statsbidrag till regional kulturverksamhet 2018. Protokollet bifogas.
Styrelsen beslutade att upp till två procent av anslaget i dess helhet kan komma att omprioriteras inför 2018 för att
kunna möta satsningar som långsiktigt verkar i enlighet med styrelsens prioriteringar.
Vägledande för prioriteringar är en regional kulturverksamhet som ökar tillgängligheten och skapar förutsättningar
för ökad kvalitet och förnyelse genom att:
 Ta tillvara digitaliseringens och teknikens möjligheter
 Utveckla den regionala kulturella infrastrukturen, använda nya arbetssätt och samverka
 Ge utrymme för konst‐ och kulturområden med en svag regional infrastruktur
Vidare bedömer Kulturrådet att en viktig förutsättning för utveckling är att de regionala kulturverksamheterna ger
goda förutsättningar för kulturskapare och samverkar med fria aktörer.
Höstens utlysning av utvecklingsbidrag
Årets andra ansökningsperiod för utvecklingsbidrag till regional kulturverksamhet äger rum 15 augusti – 12
september. Utvecklingsbidrag fördelas till strategiska insatser av nationellt intresse. Kulturrådet ser gärna ettåriga
ansökningar vid detta ansökningstillfälle. Enligt Kulturrådets regleringsbrev för 2017 bör myndigheten genom
utvecklingsbidrag bland annat uppmärksamma projekt som leder till breddad delaktighet i kulturlivet. Bland annat
ska insatser för att stödja regionalt utvecklingsarbete inom bild‐ och formområdet främjas. Särskild uppmärksamhet
ska också ges till interregionala samarbeten.
Bidrag till läsfrämjande insatser under skollov utlyses under samma period.
http://www.kulturradet.se/sv/bidrag/Regional‐kulturverksamhet/Utvecklingsbidrag/
Inlämning av kulturplaner och revideringar
Kulturplaner och eventuella revideringar och äskanden ska inkomma till Kulturrådet senast den 1 november.
Samverkanskonferens 2018
1

Nästa års samverkanskonferens kommer att äga rum 22‐23 mars i Stockholm. Stort tack till alla som deltagit i
uppföljningen, vi kommer att ta tillvara resultaten från uppföljningen och försöka göra nästa års konferens ännu
bättre.
Kommande rundabordssamtal
Två rundabordssamtal är planerade framöver. Ett samtal om digitalisering och ett om kulturens roll i regionalt
utvecklingsarbete.
Samtalet om kulturens roll i det regionala utvecklingsarbetet är planerat till början av november. Inbjudan samt mer
information om rundabordssamtalet kommer under juni.
Det andra rundabordssamtalet, med fokus på digitalisering, är planerat till slutet av januari. Vi ber att få återkomma
med fler detaljer efter sommaren.
Vi passar på att önska er alla en trevlig sommar och tacka för gott samarbete under året.
Erik, Jelena, Jerk & Lisa
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