
KU LTU R RA DET PROTOKOLL
2016-09-21

Sty 2016:6
Dnr Adm 2016/6' 3

Datum Onsdagen den 27 januari 2016

Tid 13.00- 16.30

Narvarande ledamtiter Ulrika Stuart Hamilton, ordforande
Martin Borgs
Staffan Forssell, generaldirektor
Benny Fredriksson (deltog ej i pkt 6b p.g.a. jav)
Tebogo Monnakgotla
Anna Sparrman
Lars Strannegard (t.o.rn. pkt 17), vice ordforande
Mins Wrange

Limnat Aterbud Bo Netz

Ovriga narvarande Alan Deswar,personalf5retriidare ST
Maria Lewenhaupt, personalforetradare SACO
Signe Westin, sekreterare.
Gun-Britt Alnefelt, pkt 9-10
Love Ander, pkt 5

Magnus Bostrom, pkt 11- 13

Lotta Brilioth Biornstad, pkt 8 och 15

Jelena Jesic, pkt 6-7
Stefan Johansson, pkt 16
Veronica Lamppa. Lonnbro, pkt 15

Lisa Poska, pkt 6-7 och 11

Anna Tomqvist, pkt 16

Karin Westling, pkt 13

Andreas Aberg, pkt 8

Erik Astrom, pkt 6-7 och 11
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1 Faststallande av foredragningslista
Foredragande: Ulrika Stuart Hamilton

Styrelsen faststallde fOreslagen fbredragningslista.

2 Val av justeringsperson att jamte ordforanden justera
dagens protokoll
F5redragande: Ulrika Stuart Hamilton

Styrelsen beslutade att Martin Borgs jamte styrelseordfOranden ska
justera protokollet.

3 Fraga om eventuella jay
Foredragande: Ulrika Stuart Hamilton

Styrelsen diskuterade eventuella jayssituationer. Styrelsen beslutade att Benny
Fredriksson ph grund av stallforetradarjav ej ska delta i beslutspunkten 6b,
"Fordelningsprinciper for beslut om medel till regional kulturverksamhet for
2017". Benny Fredriksson vill aft det i protokollet antecknas att han inte delar
styrelsens bedomning.

4 Anmalan av styrelseprotokoll
Foredragande: Ulrika Stuart Hamilton

Styrelsens protokoll Sty 2016:5 lades till handlingama.

5 Information — Budgetproposition 2017
F5redragande: Love Ander

Styrelsen informerades om innehallet i Budgetpropositionen f5r 2017
utgiftsomrade 17 och dess konsekvenser for Kulturradet.

6 Diskussion och beslut om fordelningsprinciper for
statsbidrag till regional kulturverksamhet 2017
F5redragande: Lisa Poska, Erik Astrom, Jelena Jesic

6a. Styrelsen informerades om fcirutsattningar for arbetet med beredning av
regionala kulturplaner och diskuterade fell-slag till fordelningsprinciper.
Kulturradets bedomning ar att medlen i okad grad ska stodja fomyelse och
utveckling av den regionala infrastrukturen, i syfte att bathe uppna de
nationella kulturpolitiska malen vad galler saval kvalitet som tillganglighet.
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Enligt Budgetpropositionfor 2017 kommer anslag 1.6 Bidrag till regional
kulturverksamhet att uppga till 1 422 836 000, vilket innebar en pris- och

loneomrakning om ca 1,14 procent samt att anslaget okas med 30 miljoner
honor arligen for 2017- 2020 fOr en forstarkning av
kultursamverkansmodellen, 5 miljoner honor arligen for 2017- 2020 fOr
lasframjande insatser under skollov och 58 000 000 honor for 2017 fOr en

fOrstarkning av den musikaliska - scenkonsten i hela landet.

P.g.a. jav deltog Benny Fredriksson ej under punkt 6b.

6b. Styrelsen beslutade att ffiljande ffirdelningsprinciper ska galla fOr beslut
om medel for 2017:

Som huvudregel med provning i varje enskilt fall galler, att under
fOrutsattning att huvudmannens ekonomiska medfinansiering 'Aar i
ferhallande till foregaende ars niva raknas bidraget upp med pris- och
loneomrakning, som enligt fOrslag i budgetproposition utgor 1.4 procent. Om
huvudmannens insats ligger pa samma niva som foregaende ar fOrblir aven
det statliga bidraget ofOrandrat. Vid en sankning av huvudmannens
ekonomiska insats atfOljs denna av en sankning av det statliga bidraget med
motsvarande andel.

Upp till tva procent av anslaget kan komma att omprioriteras. Till grund
ligger de nationella kulturpolitiska malen. Foljande utvecklingstendenser har
identifierats av styrelsen, Samverkansradet, ledningsgruppen och kansliet och
kommer att ligga till grund for prioriteringar 2017.

En regional kulturverksamhet som okar tillgangligheten och skapar
fOrutsattningar fOr okad kvalitet och fOrnyelse genom att:

• to tillvara digitaliseringens och teknikens mojligheter,
• utveckla den regionala kulturella infrastrukturen, anvanda nya

arbetssatt och samverka (ex., plattformar, residensverksamhet,
interregional samverkan),

• ge utrymme till och konst- och kulturomraden med en svag regional
struktur (ex. design, samtida bild- och formkonst, dans etc.)

Vidare betonade styrelsen att viktiga forutsattningar fOr utveckling ar att de
regionala kulturverksamheterna ger gods forutsattningar fOr kulturskapare och
samverkar med fria aktorer.

7 Information om riktlinjer for regionala kulturplaner
F5redragande: Jelena Jesic, Lisa Poska, Erik Astrom

Styrelsen informerades om arbetet med riktlinjer fOr regionala kulturplaner.
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8 Beslut — Avskaffande av referensgruppen for stud till
planerad utgivning av litteratur
F5redragande: Lotta Brilioth Biornstad, Andreas Aberg

Styrelsen beslutade i enlighet med bifogat beslut.

9 Beslut — Internrevisionsrapport: Kulturradets granskning
av bidragstagarnas redovisningar
Foredragande: Gun-Britt Alnefelt

Styrelsen informerades om granskningen och beslutade i enlighet med bifogat
beslut.

10 Information — Kvalitetsutvarderingen av internrevisions-

funktionen pa Kulturradet
Foredragande: Gun-Britt Alnefelt

Styrelsen informerades om den kvalitetsutvardering som genomfOrts av
internrevisionsfunktionen pa Kulturradet.

11 Information om remissvar: Ny regionindelning
Foredragande: Magnus Bostram, Lisa Poska, Erik Astr5m

Styrelsen informerades om och diskuterade utgangspunkter for Kulturradets
svar pa indelningskommittens delbetankande Regional indelning — Tre nya
liin (SOU 2016:48).

Kansliet gays i uppdrag att utarbeta ett fOrslag till svar i enlighet med den
diskussion som fat-des, och sanda detta till styrelsen senast den 30 sept.

12 Information om remissvar: Barnkonventionen
F5redragande: Magnus Bostr5m, Tua Stenstrom

Styrelsen informerades om och diskuterade Kulturradets remissvar pa
Barnkonventionen blir svensk lag (SOU 2016:19). Kulturradet framhaller
betydelsen av att Barnkonventionen implementeras i sin helhet, vilket bl.a.
innebar att tillffirsakra barn deras kulturella rattigheter. Kulturradet bor ges ett
ansvar i denna del.

13 Information om kraven pa tillganglighet infor beslut om
medel till regional kulturverksamhet 2017
Foredragande: Magnus Bostrom, Karin Westling
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Styrelsen informerades om Kulturradets uppdrag att genomdriva delmalen fOr
okad tillganglighet 2011 -2016 och de konsekvenser som detta rar for beslut
om medel till regional kulturverksamhet 2017.

14 Information — Forberedande samtal om budgetunderlag
F5redragande: Staffan Forssell

Styrelsen diskuterade utgangspunkter for Budgetunderlag 2018-2020.

Styrelsen kunde konstatera alt det fria kulturlivets underfinansiering, bl.a.
genom utebliven pris- och loneupprakning av anslagen, kommer att kvarsta
aven 2017 och framat. Styrelsens bedomning ar fortsatt att dessa
verksamheter ar av stor betydelse for att uppna de kulturpolitiska malen om
att fler ska nas av kulturen, och att forbattra kulturskaparnas villkor. Aven
kopplingen mellan det fria och civilissamhallet betonades.

I diskussionen lyftes att styrelsen vid motet med statssekreterare Per Olsson
Fridh den 14 december sarskilt vill diskutera finansieringen av det fria
kulturlivet.

15 Information om vakanser i arbets- och referensgrupper
Foredragande: Lotta Brilioth Bi5rnstad, Veronica Lamppa Lonnbro

Styrelsen informerades om och diskuterade de vakanser som vantas uppsta i
arbets- och referensgrupper vid arssiciftet, samt den mojlighet som sedan 2015
finns for personer att sjalva anmala intresse for uppdraget.

16 Information — Verksamhetsuppfoljning och riskanalys
Foredragande: Stefan Johansson, Anna Teirnqvist

Styrelsen informerades om och diskuterade uppfoljning av verksamhetsplan
och riskanalys 2016.

Vid motet den 10 november 8nskar styrelsen en presentation av ansokningar
som inkommit om bidrag fcir Kreativa platser.

17 Kansliets rapport till styrelsen
Foredragande: Staffan Forssell

Styrelsen informerades om den tankta forstudien ayseende digital distribution
av lcultur, och stallde sig bakom denna.

Vidare informerades om &riga aktuella fragor.
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18 Anmalan av beslut av generaldirektor, enhetschefer,
personalansvarig, arbetsgrupper och juryn for
Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne
Foredragande: Staffan Forssell

Styrelsen informerades om beslut enligt fortecicningar.

19 Aktuella rapporter och remisser
F5redragande: Staffan Forssell

Styrelsen informerades om remisser enligt fcirteckning.

20 Anmalan av regeringsbeslut m.m.
Foredragande: Staffan Forssell

Styrelsen informerades om regeringsbeslut m.m. enligt ffirteckning.

21 Ovriga fragor

Styrelsen onskade att kansliet aterkommer om eventuella
utvecklingsmojligheter i bidragsgivningen till lyrik respektive samverkan med
komponister.

22 Beslut — Styrelsens sammantraden for aret 2017
F5redragande: Ulrika Stuart Hamilton

Styrelsen fattade beslut om datum for sammantraden 2017
enligt foljande:

tis 24/1 Id. 9.00- 16.00

tors 16/2 kl. 11.30- 17.00

ons 17/5 kl. 12.00- 17.00

tors 10/8 kl. 10.00- 11.00 Telefonmdte
tis 26/9 U. 12.00- 17.00

ons 15/11 U. 12.00- 17.00

tis 12/12 U. 12.00- 17.00

Vid samtliga moten ingar gemensam lunch, undantaget telefonmotet den 10

augusti.

23 Nasta styrelsemote

Nasta styrelsemote ager rum torsdagen den 10 november 2016
U. 12.00- 17.00 (inkl. lunch) i Kulturradets lokaler.

6(7)



KULTURRADET PROTOKOLL Sty 2016:6
2016-09-21 Dnr Adm 2016/3

Styrelseseminarium och mote med ordforande i arbets- och referensgrupper
samt ALMA-juryn ager rum den 6 oktober kl. 08.30- 12.30 (inkl. lunch),
adress: Garnisonen konferens, Karlavagen 100.

Kommande styrelsemote 2016:
onsdag 14 december kl. 12.00- 17.00 (inkl. lunch)
Statssekreterare Per Olsson Fridh deltar i del av motet. Styrelsen vill sarskilt
diskutera den finansiella situationen fOr det fria kulturlivet.

Vid protokollet:

(//
.t

e Westin

Justeras: Justeras:

WAid(AS /' 1(61.\ IICW\ 'ai/C15
Ulrika Stuart Hamilton Martin Borgs
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