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Narvarande Ulrika Stuart Hamilton, ordfarande
Staffan Forssell, generaldirektor
Tebogo Monnakgotla
Bo Netz pkt 0-15, pkt 19

Anna Sparrman
Mans Wrange pkt 0, pkt 10-15, pkt 19

Anmalt Martin Borgs
frinvaro Benny Fredriksson

Ovriga Alan Deswar, personalforetradare ST, pkt 0-7
narvarande Maria Lewenhaupt, personalforetradare SACO

Signe Westin, sekreterare

Gun-Britt Alnefelt, pkt 6

Love Ander, pkt 9-10
Lotta. Brilioth Biornstad, pkt 10 och 14
Magnus Bostrom, pkt 15

Per Olsson Fridh, pkt 0

Jelena Jesic, pkt 8 och 8

Stefan Johansson, pkt 7

Jan Kano, pkt 14

Magnus Lemark, pkt 13

Veronica Lamppa Lonnbro, pkt 10 och 13

Lars Nordstrand, pkt 3

Lisa Poska, pkt 8

Anna Tornqvist, pkt 3 och 11 -12
Fredrik Uhrzander, pkt 9

Erik Astrom, pkt 8

Monica Ragnar Oberg, pkt 3

0 Mote med statssekreterare Per Olsson Fridh
Styrelsen forde ett samtal med statssekreterare Per Olsson Fridh om
aktuella kulturpolitiska fragor.

1 Faststallande av foredragningslista
Fiiredragande: Ulrika Stuart Hamilton

Styrelsen faststallde foreslagen ffiredragningslista, men med delvis annan
ordningsfOljd. Det noterades att styrelsen ar beslutsfor nar minst fern
ledamoter, inldusive ordfOrande, ar i rummet.
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2 Val av justeringsperson att jamte ordforanden justera
dagens protokoll
Foredragande: Ulrika Stuart Hamilton

Styrelsen beslutade att Anna. Sparrman jamte styrelseordforanden ska
justera protokollet.

3 Mote med Lars Nordstrand fran Riksrevisionen
Ovriga ndrvarande: Monica Ragnar Oberg, Anna Tornqvist

Lars Nordstrand som ansvarar fOr den drliga granskningen av Kulturrddet
presenterade dess olika delar. Riksrevisionen uppfattar att den interim
stymingen och kontrollen dr god vid myndigheten, och att de
rekommendationer som tidigare lamnats har infOrlivats. En felaktighet har
noterats i loneutbetalning, se vidare under punkt 6.

Styrelsen betonade att det ar av stor vikt att Riksrevisionens granskning dr
slutfOrd inf.& styrelsens beslut om arsredovisning. Det noteras att
revisionsplanen fOr detta dr medger att i viss utstracicning tillmotesga detta
onskemdl.

4 Fraga om eventuella jay
Fdredragande: Ulrika Stuart Hamilton

Det konstaterades att inga jayssituationer fareligger inf.& dagens punkter.

5 Anmalan av styrelseprotokoll
Foredragande: Ulrika Stuart Hamilton

Styrelsens protokoll Sty 2016:7 justerades av Bo Netz och lades till
handlingarna.

6 Beslut - Internrevisorns granskning av lonehanteringen vid
Statens Kulturrad
Foredragande: Gun-Britt Alnefelt

Styrelsen informerades om internrevisorns granskning av lonehanteringen
och beslutade i enlighet med bilaga.

Det konstaterades att vissa oklarheter fcireligger i tillampningen av det
avtal som KulturrAdet har med Statens Servicecenter. Styrelsen framforde
att om kansliet gor bedomningen att det finns skal for att andra
ansvarsfordelningen, bar avtalet sagas upp for att kunna omforhandlas.
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7 Beslut - Kulturradets lokalforsorjning
Foredragande: Staffan Forssell, Stefan Johansson

Styrelsen informerades om arbetet med myndighetens lokalforsorjning
fr.o.m. 2018-01 -01. Av de lokaler som varit aktuella under hasten aterstar
tva alternativ: De befintliga lokalema i Filmhuset, som haver
ombyggnation for aft svara mot myndighetens behov, och lokaler belagna i
Hammarby sjostad.

Styrelsen beslutade aft delegera till generaldirektor aft inleda
hyresfiirhandlingar med Svenska Filminstitutet och hyresvarden i
Hammarby sjostad utifran de kvalitativa och kvantitativa aspekter som
verksamheten haver.

Aterrapportering ska ske den 16 februari 2017 fore signering av kontraktet.

Hyreskontraktet ska tecknas senast 31 mars 2017 och lopa pa sex ar.

8 Infor beslut om medel till regional kulturverksamhet 2017
Foredragande: Lisa Poska, Jelena Jesic, Erik fistr5m

Styrelsen informerades om det pagaende arbetet med att bedoma
kulturplaner samt ansokningar fran Stockholms lan. Beslut om medel fattas
vid styrelsens mote den 24 januari 2017.

9 Oversyn av kvalitativ uppfoljning av
kultursamverkansmodellen
F5redragande: Love Ander, Fredrik Uhrzander

Styrelsen informerades om ny struktur for den kvalitativa uppfOljningen av
kultursamverkansmodellen. Syftet ar att minska uppgiftslamnarbordan fOr
landsting/regioner och att hoja kvaliteten pa uppfOljningen. Forslaget har
beretts med samverkansradet och berorda landsting/regioner har inkommit
med synpunkter. Beslut om ny struktur fattas av styrelsen vid mote den 24
januari 2017.

10 Forberedande samtal om budgetunderlag
Foredragande: Staffan Forssell, Love Ander, Veronica Lamppa L5nnbro,
Lotta Brilioth Bi5rnstad

Inriktning for kommande budgetunderlag beslutades vid styrelsens mote
den 10 november. Styrelsen diskuterade och lamnade synpunkter pa utsant
forslag till disposition RR- budgetunderlag 2018-2020. Beslut fattas av
styrelsen vid motet den 16 februari 2017.
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11 Verksamhetsplan for 2017
Foredragande: Anna Tarnqvist

Styrelsen informerades om arbetet med verksamhetsplan fOr 2017. Beslut
om verksamhetsplan for 2017 fattas av styrelsen vid motet den 16 februari
2017.

Ett onskemal fran styrelsen är aft tidigarelagga processen kommande ar.
Malet ar att besluta om verksamhetsplan fcir 2018 i december 2017.
Justeringar kan darefter kravas med anledning av regleringsbrev.

12 Arsredovisning for 2016
FOredragande: Anna TOrnqvist

Styrelsen informerades om arbetet med arsredovisning for 2016. Beslut om
arsredovisning fattas av styrelsen vid motet den 16 februari 2017.

13 Samverkan med komponister
FOredragande: Magnus Lemark, Veronica Lamppa L5nnbro

Styrelsen informerades om bidragsgivningen till samverkan med
komponister och den forandring som genomfors inf.& utlysning av medel
for 2017, da olcade krav pa medfinansiering stalls for institutioner som
soker bidraget.

14 Efterhandsstod till litteratur
Foredragande: Jan KiirrO, Lotta Brilioth Biornstad

Styrelsen informerades om efterhandsstodet till litteratur, med fokus pa
lyrik. Det konstateras att lyrik ar en prioriterad genre, dels genom att
andelen bifall är vasentligt hogre an fOr ovriga, dels genom satsningar
inom andra bidragsformer: litterara evenemang nationellt och
internationellt samt inom Oversattningar av svensk litteratur till andra
sprak. Styrelsen overlater till kansliet att analysera om ytterligare
prioritering bor genomforas.

15 Kansliets rapport till styrelsen Etiiingu- 2

Foredragande: Jelena Jesic, Magnus Bostrom, Staffan Forssell

Styrelsen informerades om:
- regeringens lagradsrerniss om kulturarvspolitik,
- fordelning av bidraget Kreativa platser,
- rapporten Okad digitalisering av offentligt finansierad kultur i Sverige -(4-
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16 Anmalan av beslut av generaldirektor, enhetschefer,
personalansvarig, arbetsgrupper och juryn for
Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne
Foredragande: Staffan Forssell

Styrelsens informerades om beslut enligt fOrteckning.

17 Aktuella rapporter och remisser
FOredragande: Staffan Forssell

Styrelsens informerades om remisser enligt fcirteckning.

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

Styrelsens informerades om regeringsbeslut m.m. enligt forteckning.

19 Nasta styrelsemote
Nasta styrelsemote ager rum tisdagen den 24 januari kl. 09.00- 16.00.

Kommande styrelsemoten 2017:
tors 16/2 U. 11.30- 17.00 (Bo Netz och Anna Sparrman har ej
mojlighet att delta)
ons 17/5 kl. 12.00- 17.00
tors 10/8 U. 10.00- 11.00 Telefonmote

Notera att foljande moten kan komma att flyttas:
tis 26/9 kl. 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 10/8).

19a Tack
Med anledning av att styrelsens sammansattning fOrandras genom
kommande regeringsbeslut, fors till protokollet ett varmt tack till de ej
narvarande ledamoterna Martin Borgs och Benny Fredriksson. Ett sarskilt
tack riktades till ledamoten Tebogo Monnakgotla.
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