
KULTURRADET Protokoll
2017-12-12

Box 27215, 102 53 Stockholm
Besok: Borgvagen 1 -5 Tel: 08 519 264 00 Sty 2017:7
kulturradet@kulturradet.se www.kulturradet.se Sid 1 (7)

Protokoll
Narvarande Ulrika Stuart Hamilton, ordforande

Aris Fioretos
Staffan Forssell, generaldirekt5r
Bo Netz (pkt 1 -6, pkt 12-21)
Ann-Sofie KOping Olsson
Anna Sparrman
Mins Wrange

Anrnalt fiirhinder Malena Ernman
Kjell Englund

Ovriga Foredragande punkt:
narvarande Signe Westin, sekreterare 8

Fredrik Urzanderpersonalforetradare ST 11

Henriette Zorn, personalfOretreidare Saco
Lotta Brilioth Biomstad 13

Magnus Bostrom 12

Jakob Lindner Eknor 5

Heli Hirsch, 13

Jelena Jesic 9

Stefan Johansson 7, 8, 15, 21

Veronica. Lamppa Lonnbro, 13

Bongi MacDermott 8

Eva Ottosson 15, 16

Joakim Pettersson, 7

Eva Royter, 6, 8
Karin Westling, 10

Maria Ahgren, 9

Erik Astrom 9
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1 Faststallande av foredragningslista
Foredragande: Ulrika Stuart Hamilton

Styrelsen faststallde foreslagen fOredragningslista.

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

Styrelsen beslutade att Anna Sparrman jamte styrelseordfOranden ska
justera dagens protokoll.

3 Fraga om eventuella jay
Fiiredragande: Ulrika Stuart Hamilton

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

4 Anmalan av styrelseprotokoll
Foredragande: Ulrika Stuart Hamilton

Det noterades att kansliet ska aterkomma till styrelsen betraffande punkt 5,
beslutsprocess for tillsattande av ledamoter i arbets- och referensgrupper,
samt 5b, jamstalldhetsbudgetering. Protokoll Sty 2017:6 lades darefter till
handlingarna.

5 Beslut - Inrattande av referensgrupp for fonogramstod Bilaga 1

F5redragande: Jakob Lindner Eknor

Styrelsen informerades om stodet och beslutade att omvandla
arbetsgruppen for fonogramstod till en referensgrupp for
musikutgivning/fonogramstod, i enlighet med bifogat beslut.

Vidare delegerade styrelsen till generaldirektor att forordna de ledamoter
som i dag ingar i arbetsgruppen for fonogramstod till referensgruppen, for
motsvarande mandatperioder.

6 Beslut — Revidering av Kulturradets arbetsordning Bilaga 2

F5redragande: Staffan Forssell, Eva R5yter

Styrelsen informerades om behovet av revidering av arbetsordningen och
lamnade synpunkter pa utsant forslag. Styrelsen beslutade att anta
arbetsordning efter fOreslagna justeringar, i enlighet med bifogat beslut.
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7 Beslut — Internrevisorns rapport "Granskning av Bilaga 3

forberedelsearbete och status infest* Dataskyddsforordningen"
samt kansliets atgarder
Foredragande: Joakim Pettersson, Stefan Johansson

Styrelsen informerades om och diskuterade konsekvenser av
DataskyddsfOrordningen (General Data Protection Regulation 2016/679,
GDPR) som kommer att galla som lag i EU:s medlemslander fran och med
den 25 maj 2018.

Styrelsen beslutade faststalla internrevisorns granskning och kansliets
atgarder med anledning av denna, i enlighet med bifogat beslut.

8 Information och diskussion — Atgarder med anledning av
#metoo-uppropen
Foredragande: Staffan Forssell, Bongi MacDermott, Signe Westin, Stefan
Johansson, Eva Royter

Styrelsen informerades om och diskuterade kansliets fOrslag till atgarder
fOr att langsiktigt motverka de missforhallanden som uppdagats.

Kansliet presenterade handlingsalternativ utifran fragestallningarna:

• Hur ska myndigheten fiirebygga trakasserier och overgrepp,
• Hur ska myndigheten fa vetskap om trakasserier och overgrepp,
• Hur ska myndigheten agera nar det finns misstanke om trakasserier

och overgrepp.

Flera av de forslag som presenterades behover utredas narmare innan
&Order kan beslutas, bade vad ayser juridiska overvaganden och
kostnader.

Tonvikten i det arbete som planeras kommer att ligga pa att fOrebygga
trakasserier och overgrepp inom kultursektorn. Myndighetens if-

1W=
arbete med styr- och stoddokument for att ranga upp eventuella interna
missfOrhallanden dr hogt prioriterat, i detta laggs grunden fOr att kunna
bedriva arbetet visavi de over 4000 aktorer som soker bidrag fran
Kulturradet. Vidare fOreslas en utbildningsinsats fOr samtliga anstallda,
styrelsen, referens- och arbetsgrupper fOr att tillforsakra att samtliga far
tillrackliga kunskaper om lagstiftning pa omradet samt normkritiska
perspektiv, arbetsmiljofragor samt jamstalldhets- och
diskrimineringsfragor.

Kulturradets Handlingsplan fOr jamstalldhetsintegrering kommer under
2018 att revideras och omfatta aven det sjatte jamstalldhetspolitiska
vilket lyder "Mans vald mot kvinnor ska upphora. Kvinnor och man,
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flickor och pojkar, ska ha samma ratt och mojlighet till kroppslig
integritet."

Strategi for Kulturradets arbete med lika rattigheter och mojligheter 2016-

2018, ska utvarderas kommande ar, och en ny strategi for 2019-2021 ska
utarbetas. I det arbetet laggs ett ferstarkt fokus pa
diskrimineringslagstiftningen och mans vald mot kvinnor.

Vidare lyftes att ett sektorsansvar for jamstalldhets- och mangfaldsfragor
(utover de uppdrag myndigheten redan har gallande tillganglighet och
hbtq) skulle ge tydligare mandat att driva fragorna.

En ambition ar att halla en konferens som vander sig till kultursektorn tidig
host eller sen var 2018, tillsammans med samarbetsparter. Fragor som
arbetsmiljo, jamstalldhet, diskriminering behover lyftas, hur sexistiska
synsatt och beteenden kunnat fortga inom konst- och kultursektorn samt
goda exempel pa hur vi kan bryta strukturer och farandra beteenden.

Arbetet med att forebygga trakasserier och overgrepp ska bli en tydligare
deli utvecklingen av bidragsgivningen. Det handlar bade om att hoja
kunskapen hos sokande kulturverksamheter om vilka skyldigheter
arbetsgivaren har, men ocksa om att tillfarsakra att Kulturradet i
bedomningsprocessen ser att en arbetsmiljo fri fran overgrepp dr en
farutsattning for konstnarligt och kulturpolitiskt vardefull utveckling, saval
for enskilda som for utvecklingen i stort.

Gallande hur myndigheten ska fa vetskap om trakasserier och overgrepp,
har kansliet sedan faregaende styrelsemote undersokt mojligheten att
inratta ett visselblasarsystem. Med en extern part som hanterar
anmalningar kan anonymitet teoretiskt sett tillforsalcras anmalaren. Ett mer
omfattande forarbete krays for utreda hur myndigheten gar vidare med
detta och hur omfattande tjansten i sa fall bar vara.

Betraffande hur myndigheten ska agera nar det finns misstanke om
trakasserier och overgrepp, lyftes Rutin mot oegentligheter som dr under
framtagande, samt okad samverkan med tillsynsmyndigheter samt polis-

och rattsvasende.

Styrelsen stallde sig bakom huvuddragen i farslagen och kommer noga att
falja fragorna pa kommande moten.

le
VA



KULTURRADET Protokoll
2017-12-12

2017-12-12
Sty 2017:7
Sid 5 (7)

9 Information — Infor beslut om medel till regional
kulturverksamhet 2018
F5redragande: Jelena Jesic, Maria Ahgren, Erik Astrom (Magnus
Bostrom)

Styrelsen informerades om det paga.ende arbetet med att bedoma
kulturplaner samt ansokningar fran Stockholms lan, och diskuterade
principer for fOrdelningen ayseende beslutsunderlag och medfinansiering.
Beslut om medel fattas vid styrelsens mote den 25 januari 2018.

10 Information — Uppfoljning av krav pa tillganglighet kopplade
till regional kulturverksamhet
F5redragande: Karin Westling, (Magnus Bostrom)

Styrelsen informerades om resultatet av uppfOljning av krav pa
tillganglighet kopplade till regional kulturverksamhet, samt hur kansliet
planerar det fortsatta arbetet. I detta ingar aterkoppling till regionerna om
brister, samt att utveckla former f6r uppf6ljning med enhetlig
aterrapportering via regionerna.

11 Information om kommande revidering av Riktlinjer for
uppfoljning av kultursamverkansmodellen
Foredragande: Fredrik Uhrzander (Magnus Bostr5m)

Styrelsen informeras om kommande fOrandring av Riktlinjer fOr
uppfoljning av kultursamverkansmodellen, foranledda av aviserad andring
av Forordning (2010:2012) om fOrdelning av vissa statsbidrag till regional
kulturverksamhet.

Beslut om reviderade riktlinjer fattas vid styrelsens mote i januari.

12 Information — Uppfoljning av strategi for arbetet med kultur
for barn och unga 2013- 2017
Foredragande: Magnus Bostrom (Heli Hirsch)

Styrelsen informerades om och diskuterade den uppfOljning kansliet
genomfOrt av strategi fOr arbetet med kultur for barn och unga 2013- 2017,
samt lamnade synpunkter infOr kommande strategi.

Beslut om en ny strategi planeras fattas vid styrelsens mote i maj 2018.

44c.oi



KULTURRADET Protokoll
2017-12-12

2017-12-12
Sty 2017:7
Sid 6 (7)

13 Information — Forberedande samtal om budgetunderlag
Foredragande: Staffan Forssell, Heli Hirsch, (Veronica Lamppa Lonnbro,
Lotta Brilioth Biornstad, Magnus Bostrom)

Styrelsen diskuterade och larnnade synpunkter pa kansliets reviderade
fOrslag till prioriteringar och askanden infOr Budgetunderlag 2019 -2021.
Bl.a. ska kommande budgetunderlag beskriva myndighetens planerade
arbete mot trakasserier.

Texter kommer att presenteras vid styrelsens mote den 25 januari, beslut
fattas av styrelsen vid motet den 19 februari 2018.

14 Information — uppfoljning av riskanalys 2017
Foredragande: Stefan Johansson

Styrelsen informerades om uppfOljning av riskanalys 2017 och
efterfragade en tydligare presentation av riskerna och hur arbetet fortloper
med att atgarda dem. Kansliet kommer under nasta ar att utveckla arbetet
med riskanalys och presentation av densamma.

15 Information — Verksamhetsplan for 2018 samt Digital
Strategi for Kulturradet 2018- 2020
F5redragande: Eva Ottosson (Lotta Brilioth Biarnstad, Veronica Lamppa
Lonnbro, Stefan Johansson, Magnus Bostr5m, Bongi MacDermott)

Styrelsen informerades om och diskuterade det pagaende arbetet med
verksamhetsplan f6r 2018 samt framtagandet av en strategi fOr
verksamhetsfragor som beror digitalisering.

Beslut om verksamhetsplan for 2018 och Digital Strategi for Kulturradet
2018- 2020 fattas av styrelsen pa motet den 25 januari 2018.

16 Information — Arsredovisning 2017
Foredragande: Eva Ottosson (Stefan Johansson)

Styrelsen informerades om samt diskuterade det pagaende arbetet med
arsredovisning for 2017.

Beslut om arsredovisning fattas av styrelsen pa styrelsemotet den 19

februari 2018.

17 Aktuella remisser m.m.
Foredragande: Staffan Forssell

Styrelsen informerades om remisser m.m. enligt fOrteckning.

(MA
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18 Kansliets rapport till styrelsen
Foredragande: Staffan Forssell

Styrelsen informeras om aktuella fragor fOr myndigheten.

19 Anmalan av beslut av generaldirektor, enhetschefer,
personaistrateg, arbetsgrupper och juryn for Litteraturpriset till
Astrid Lindgrens minne
Fliredragande: Staffan Forssell

Styrelsen informerade om beslut enligt forteckningar.

20 Ovriga fragor

Inga ovriga fragor diskuterades.

21 Kommande moten - Arspian for styrelsens moten 2018 Bilaga 4
Foredragande: Stefan Johansson, Signe Westin

Styrelsen informerades om och diskuterade plan for styrelsens arbete under
2018 enligt bilaga.

Vid protokollet: Justeras:

Signe Westin i a Spa

Ulrika Stuart Hamilton, ordforande


