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Protokoll

Narvarande Ulrika Stuart Hamilton, ordfdrande.
Kjell Englund
Staffan Forssell, generaldirektar
Ann-Sofie Koping Olsson
Bo Netz
Anna Sparrman

Anmalt fcirhinder Mans Wrange, Aris Fioretos, Malena Emman

Ovriga narvarande Greta von Rosen Stovind, sekreterare
Martin Rickardsson, personalf5retrildare ST
Henriette Zorn, personalf5retreidare Saco
Love Ander, pkt 11

Magnus Bostrom, pkt 5, 6, 10, 11

Lotta Brilioth Biornstad, pkt 5, 10, 11

Heli Hirsch, pkt 9, 11

Jelena Jesic, pkt 6

Stefan Johansson, pkt 7, 8

Jochum Landin, pkt 9

Veronica Lamppa Lonnbro, pkt 5, 9, 11

Maria Lewenhaupt, pkt 9

Bongi MacDermott, pkt 5b
Joakim Pettersson, pkt 7, 8

Erik Astrom, pkt 6

1 Faststallande av foredragningslista
Foredragande: Ulrika Stuart Hamilton

Styrelsen faststaller fOrslaget till foredragningslista, och onskar i tillagg
information om kommande rekryteringsbehov med anledning av
budgetproposition fOr 2018, se pkt 4b, samt myndighetens
jamstalldhetsarbete, se pkt 5b.
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2 Val av justeringsperson aft jamte ordforanden justera
dagens protokoll
Foredragande: Ulrika Stuart Hamilton

Styrelsen beslutade att Ann-Sofie Koping Olsson jamte
styrelseordfciranden ska justera dagens protokoll.

3 Fraga om eventuella jay
Foredragande: Ulrika Stuart Hamilton

Det konstaterades att inga jay fereligger inf.& dagens forslag till beslut.

4 Anmalan av styrelseprotokoll
Foredragande: Ulrika Stuart Hamilton

Protokoll Sty 2017:5 lades till handlingarna.

4b Information om kommande rekryteringsbehov med
anledning av budgetpropositionen for 2018
Foredragande: Staffan Forssell

Styrelsen informerades om och diskuterade kommande rekryteringsbehov
med anledning av budgetpropositionen for 2018.

5 Beslut — Anmalan infor beslut av nya ledamoter
Kulturradets arbets- och referensgrupper samt
delegationsbeslut till generaldirektoren
F5redragande: Lotta Brilioth Biornstad, Veronica Lamppa Lonnbro,
(Magnus Bostram)

Styrelsen informerades om de vakanser som kommer att uppstA Mom
arbets- och referensgrupper 2017, och diskuterade forslag till nya
ledamoter.

Styrelsen framfOrde att en viktig frAga ar hur information om processen
som har lett fram till beslut Ors tillganglig fOr allmanheten och gav
kansliet i uppdrag att aterkoppla pa styrelsemotet den 12 december.

Styrelsen delegerade till generaldirektor att forordna ledamoter med
utgangspunkt i de Rh-slag som lamnats.
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5b Myndighetens jamstalldhetsarbete
Foredragande: Bongi MacDermott

Med anledning av aktuella upprop om sexuella trakasserier mot kvinnor
inom kultursektorn gays styrelsen en kortfattad beskrivning av
Kulturradets jamstalldhetsarbete och kommande insatser.

Styrelsen framholl i diskussionen vikten av att myndigheten arbetar aktivt
med fragan.

Styrelsen efterfragade ett underlag om vad jamstalldhetsbudgetering skulle
innebara samt forslag pa ytterligare dialoginsatser. Vidare stallde sig
styrelsen bakom initiativet aft skriva en artikel om myndighetens pagaende
jamstalldhetsarbete som ska publiceras pa Kulturradets hemsida.

Styrelsen diskuterade aven mojligheten aft lagga in en ny fraga i blanketter
om hur sokande arbetar med arbetsmiljofragor och policys samt hur
myndigheten kan agera om bidragstagare inte tar sift arbetsmiljoansvar.

6 Beslut — Principdiskussion och beslut om anslag 1:6 bidrag Bilaga 3

till regional kulturverksamhet.
Foredragande: Jelena Jesic, Erik Astr5m (Magnus Bostr5m)

Styrelsen informerades om hittills fattade principbeslut och diskuterade
principer fOr fOrdelning av verksamhetsbidrag fOr 2018.

Styrelsen delegerade till generaldirektor att besluta om fOrdelning av
medlen for lasframjande insatser under skollov i samband med
utvecklingsbidrag 2018 samt delegerade till generaldirektoren aft besluta
om fOrdelning av medlen fOr fOrstarkning av den musikaliska scenkonsten
i sarskild ordning.

Vidare beslutade styrelsen att medlen for fOrstarkning av den musikaliska
scenkonsten fordelas med utgangspunkt i aft ge verksamheterna likvardiga
fOrutsattningar som 2016.

Styrelsen beslutade aven att de kvalitetsfOrstarkande medlen till
scenkonstomradet ska hanteras pa samma salt som 2017 under
fOrutsattning aft det av Kulturradets regleringsbrev for 2018 framgar aft en

viss del av anslagsposten ska anvandas fOr kvalitetsfOrstarkande insatser
inom scenkonsten. Det innebar att en schablon, baserad pa
scenkonstomradets del av statsbidragen, anvands och att fordelningen av
medlen till kvalitetsfOrstarkande insatser sker i samband med fOrdelning av
statsbidrag 2018.
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Kansliet kommer att Aterkomma till styrelsen med underlag som beskriver
utvecklingen Mom kultursamverkansmodellen.

7 Information — Intern styrning och kontroll samt riskanalys
Foredragande: Stefan Johansson (Joakim Pettersson)

Styrelsen informerades om aktiviteter room intern styrning och kontroll
samt en uppfoljning av KulturrAdets riskanalys. Det noteras att arbete
pagar med att Atgarda samtliga omraden som identifierades som risker vid
arets borjan.

Styrelsen fastslog forslaget till en ny grafisk modell for riskanalys 2018
som ska komplettera den tabell over risker som presenteras. Styrelsen gav
kansliet i uppdrag att se Over vad som anges i kolumnen Omrcide i
myndighetens riskanalys for en battre forstaelse.

Styrelsen lyfte frAgan om oberoende visselblAsarfunktion. Kansliet fick i
uppdrag att folja upp fragan.

Vidare gav styrelsen kansliet i uppdrag att to fram en Arsplan for styrelsens
arbete samt att kansliet ser Over frAgan om antal styrelsemoten och
presenterar ett underlag for delta pa styrelsernotet den 12 december.

8 Information — Lagesrapport lokalforsorjning
F5redragande: Stefan Johansson (Joakim Pettersson)

Styrelsen informerades om Kulturradets lokalfcirsorjning och mojligheter
till ombyggnationer. Hyreskontraktet med Svenska Filminstitutet (SFI) ar
omforhandlat, men annu inte signerat av parterna.

Styrelsen delegerade till generaldirektor att signera hyreskontraktet med
utgangspunkt att inga storre andringar av villkor eller ovriga
omstandigheter Ors utifran den information som styrelsen tagit del ay.

9 Information — Kartlaggning av samtida cirkus
Foredragande: Veronica Lamppa Liinnbro, Maria Lewenhaupt, Jochum
Landin, Heli Hirsch

Styrelsen informerades om rapporten som ska lamnas till
Kulturdepartementet den 30 november 2017.
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10 Information - Kommande uppdrag enligt
budgetpropositionen for 2018 (prop. 2017/18:1)
Foredragande: Lotta Brilioth Biornstad, Magnus Bostr5m

Styrelsen informerades om kommande kulturskole- och biblioteksuppdrag
i relation till budgetpropositionen for 2018.

11 Information — Forberedande samtal om budgetunderlag
Foredragande: Hell Hirsch, Love Ander (Veronica Lamppa Lonnbro,
Lotta Brilioth Biornstad, Magnus Bostr5m)

Styrelsen informerades om och diskuterade arbetet med budgetunderlaget
2019- 2021, i relation till budgetpropositionen fOr 2018.

Styrelsen framholl i diskussionen att det är viktigt att de askanden och
fOrslag som laggs fram, liksom i tidigare budgetunderlag, är
valmotiverade. Som regel bor tidsbegransade ekonomiska fcirstarkningar
foljas upp innan Kulturradet fOreslar att de blir permanenta.

12 Aktuella remisser m.m.
Foredragande: Staffan Forssell

Styrelsen informerades om remisser enligt forteckning.

13 Kansliets rapport till styrelsen
Fiiredragande: Staffan Forssell

Styrelsen informerades om aktuella frAgor.

14 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.

15 Ovriga fragor

Styrelsen diskuterade fragan om styrelsens omvarldsbevakning fOr
myndighetens rakning.

Regler for bedomning av medverkan pfi olika kulturevenemang finns i
Riktlinjer mot korruption (GD 2017:109).
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16 Nasta styrelsemote

Tis 12/12 kl. 12.00 — 17.00, motet inleds med gemensam lunch.

Vid protokollet: Justeras:

/ /
,Pde

Greta von Rosen St8vind Ann-Sofie Koping Olsson

Ulrika Stuart Hamilton, ordforande


