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Protokoll fort vid Kulturr6dets styrelsemote
2018 - 12 - 12

Niirvarande ledamoter
Ulrika Stuart Hamilton, ordforande. Friinvarande under del av punkt 7 och 8 - 10.

Kjell Englund
Aris Fioretos
Staffan Forssell, generaldirektor
Ann-Sofie Koping Olsson
Bo Netz, vice ordforande. Motets ordforande under punkt 7 - 11.

Anna Sparrman
Mans Wrange

Anrniilt forhinder
Malena Ernman

Ovriga niirvarande (vid punkt)
Signe Westin, sekreterare
Martin Rickardsson, personalforetradare ST
Henriette Zorn, personalfiiretradare Saco

Lotta Brilioth Biornstad (5 - 6, 15 - 16, 22)
Magnus Bostrom (5 - 6, 12, 15)
Margareta Brilioth (17)
Alexander Brannfors (11)
Heli Hirsch (5, 15)
Stefan Johansson (19)
Bongi MacDermott (15)
Luciana Marques (22)
Joakim Pettersson (0 - 14, 17 - 20)
Greta von Rosen Stovind (7, 9 - 10, 14)
Isa. Seigerlund (5 - 6, 12 -13)
Helen Sigeland (5-6)
Anna Tornqvist (6, 8, 20)
Ronak Rabe (7, 9 - 12)
Andreas Aberg (17)
Erik Astrom (17)
Monica Ragnar ()berg (5 - 6)
Johanna Ovling (18)

USN



KULTURRADET PROTOKOLL
2018-12-12

Sty 2018:5
Dnr Adm 2018/5
Sid 2 (7)

0 Myndighetsstyrelser i praktiken
Styrelsemotet foregicks av att Statskontorets utredare Susanne Johansson
presenterade rapporten Myndighetsstyrelser i praktiken (Statskontoret. Om offentlig
sektor 2018).

Styrelsen forde en diskussion med rapportfOrfattaren om rapportens slutsatser och
vilka effekter den kan tankas fa fOr forvaltningspolitiken.

1 Faststallande av foredragningslista
Foredragande: Ulrika Stuart Hamilton

Styrelsen faststallde fOredragningslistan efter justeringar i ordningsfoljden.
Ursprungligt ordningsnummer anges inom parentes efter respektive punkt nedan.

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

Styrelsen utsag Aris Fioretos att utover styrelseordfOrande justera dagens protokoll.

3 Fraga om eventuella jay
F5redragande: Ulrika Stuart Hamilton
Det noterades att Aris Fioretos och Ann-Sofie Koping Olsson dr javiga i den del av
pkt 16, Ledamot till arbetsgruppen for facklitteratur, som galler forslag pa personer.

4 Anmalan av styrelseprotokoll
F5redragande: Ulrika Stuart Hamilton

Styrelsens protokoll Sty 2018:4 lades till handlingarna.

5 Budgetproposition for 2019
Foredragande: Staffan Forssell, Heli Hirsch

Styrelsen informerades om overgangsregeringens proposition 2018/19:1
utgiftsomrade 17 — Kultur, medier, trossamfund och fritid samt den reservation som
Moderaterna och Kristdemokraterna lamnat och som innebar en minskning av
utgiftsomradet med 228 mkr. Den 18 december vantas beslut fattas om utgiftsomrade
17. Beslut om Kulturradets regleringsbrev fattas sannolikt under decembers sista
vecka.

Det konstateras att en ny regering kan foresla andringar i budget och fatta beslut om
andringar av regleringsbrev redan fran januari.

Styrelsen kommer lopande aft informeras om myndighetens ekonomiska
fOrutsattningar.

6 Verksamhetsplan 2019
Foredragande: Staffan Forssell, Anna nrnqvist
Styrelsen informerades om det pagaende arbetet med aft to fram en verksamhetsplan
fcir 2019, och fOrde en diskussion om utsant forslag. Forslaget kommer aft justeras i
enlighet med styrelsens synpunkter samt de fcirutsattningar som lamnas i
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regleringsbrev fOr 2018. Beslut om verksamhetsplan fattas vid styrelsens mote den 24
januari.

7 Beslut — Arbetsordning (pkt 8)
Faredragande: Ronak Rabe
Styrelsen beslutade aft andra myndighetens arbetsordning i enlighet med utsant
forslag (S 2018:29, Adm 2018/165). Skal fOr forandringama ar att nya
statsbidragsforordningar har tillkommit och aft den interna stymingen tydligare ska
framga ur arbetsordningen.

Arbetet med aft vidta atgarder i enlighet med Atgardsplan for hantering av styr- och
stoddokument pa Kulturradet fortsatter under 2019 och ska inbegripa fartydligande
av ansvarsforhallanden nar det galler den interna stymingen och kontrollen i hela
myndigheten.

8 Beslut — Styrdokument for intern styrning och kontroll (pkt 9)
Fliredragande: Anna Tornqvist
Styrelsen beslutade om Policy for intern styrning och kontroll i enlighet med utsant
fbrslag (S 2018:32, Adm 2018/182).

9 Beslut — Generella foreskrifter for Kulturradets bidragsgivning (pkt
10)
FOredragande: Greta von Rosen Stovind
Styrelsen beslutade att andra Generell foreskrift (2013:2) for Kulturradets
bidragsgivning, i enlighet med utsant forslag (S 2018:31). Skal for fOrandringarna ar
att nya statsbidragsforordningar tillkommit.

10 Beslut — Internrevisors granskningsplan 2019 (pkt 11)
F5redragande: Joakim Pettersson
Intemrevisor presenterade forslag till granskningar 2019. Efter diskussion beslutade
styrelsen att faststalla Revisionsplan for intemrevisionen vid Statens Kulturrad ar
2019 (S:2018:30, Adm 2018/175).

11 Granskning av informationssakerhet (pkt 12)
11.1 Granskningsrapport
Fiiredragande: Joakim Pettersson
Intemrevisor presenterade iakttagelser utifran granskning av Kulturradets arbete med
informationssakerhet.

11.2 Kansliets atgarder
F5redragande: Staffan Forssell, Alexander Briinnfors, Greta von Rosen Stavind
Styrelsen informerades och fOrde en diskussion om kansliets fOreslagna atgarder.
Styrelsen kommer att besluta om Atgardsplan vid styrelsens mote i januari.

12 Granskning av utrednings- och uppfoljningsarbetet (pkt 13)
12.1 Granskningsrapport
Faredragande: Joakim Pettersson
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Intemrevisor presenterade iakttagelser utifran granskning av Kulturradets utrednings-

och uppfoljningsarbete.

12.2 Kansliets &Order
Foredragande: Staffan Forssell, Magnus Bostrom
Styrelsen informerades och fOrde en diskussion om kansliets fOreslagna &garden
Styrelsen kommer att besluta om atgardsplan vid styrelsens mote i januari.

13 Uppftiljning av granskningsrapport om kompetenspianering (pkt 14)
Foredragande: Joakim Pettersson, Isa Seigerlund
Styrelsen informerades om och diskuterade uppfOljning av internrevisionsrapporten
"Kulturradets kompetensplanering och ovrig personaladministration" som
presenterades pa styrelsemote februari 2018.

14 Internrevisionens arsrapport 2018 (pkt 15)
F5redragande: Joakim Pettersson
Intemrevisor informerade styrelsen om de granskningar som genomfOrts under aret.

15 Budgetunderlag 2020- 2022 (pkt 7)
Foredragande: Heli Hirsch

Styrelsen informerades om och diskuterade forslag till utgangspunkter fOr
budgetunderlag 2020- 2022. Kansliet uppdrogs att arbeta vidare i enlighet med de
synpunkter som framfOrdes. Vid styrelsens mote i januari ska forslag till
prioriteringar och argument for dessa diskuteras.

Budgetunderlag fOr 2020-2022 ska lamnas till regeringen senast den 1 mars.

16 Beslut: Ledamot till arbetsgruppen for facklitteratur
Foredragande: Lotta Brilioth Bi5rnstad

Styrelsens diskuterade fOrslag och delegerade till generaldirektor att fOrordna ny
ledamot. Aris Fioretos och Ann-Sofi K5ping Olsson deltog p.g.a. jav ej i
diskussionen.

17 Information — Kultursamverkansmodellen 2019
Foredragande: Margareta Brilioth, Erik Astr5m och Andreas Aberg. Margareta
Brilioth deltar p.g.a jav inte i handlaggningen av ansdkan gallande Sormlands lans
landsting.

17.1 Presentation av uppdragsplan
Styrelsen informerades om den genomlysning av arbetet med
kultursamverkansmodellen som inletts pa styrelsens uppdrag. Genomlysningen syftar
bl.a. till att undersoka hur arbetsprocesser kan utvecklas fOr att
kultursamverkansmodellen i hOgre grad ska verka fOr de nationella kulturpolitiska
malen. Resultatet av styrelsens prioriteringar ska undersolcas. Vidare ska efterstravas
nya metoder fOr fOrdelning av regionala bidrag som battre tar hansyn till demografi,
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geografi, regionala satsningar och tillganglighet till kultur. Vid behov ska
farandringar i prioriteringar fareslas.

En delrapport kommer att presenteras vid styrelsens mote i maj. I september kommer
uppdraget slutrapporteras, och eventuellt nya prioriteringar kan komma att beslutas.

17.2 Sammanfattning av inkomna nya kulturplaner samt iskanden
Styrelsen informerades om regionala kulturplaner och inkomna askanden som ligger
till grund fOr det beslut styrelsen ska fatta i januari om medel till regional
kulturverksamhet for 2019.

Atta regioner har tagit fram nya kulturplaner 2019. Med ett undantag är de nya
planerna fyraariga.

Generella tendenser som noterats under beredningen inom Kulturradet samt i
samverkansradets arbetsgrupp är bl.a. att planerna i hogre grad tar ett bredare grepp
om hela kultur- och bildningsomradet. Det framgar att folkhogskolor,
bildningsfOrbund och kulturskolor ses som viktiga i den kulturella infrastrukturen.
Kopplingen till regionala utvecklingsstrategier och -planer marks i okande grad. En
konsekvens av detta kan vara ett nagot mindre fokus pa konstomraden,
framjandeverksamheter och specifika verksamheter och projekt, vilket kan leda till
svarigheter i att bedoma ambitionsniva och hur kulturplanens mil och prioriteringar
ska uppnas.

Att na ut i hela linen är fOrknippat med svarigheter sasom aystAnd och aysaknad av
spel -/motes-/utstallningslokaler. Det noteras behov av arrangorsutveckling.

Digitalisering lyfts i hogre grad an tidigare, som tillgangliggorande, bevarande och
metodutvecklande, samt kopplat till demokrati och digital delaktighet. Det
rundabordssamtal som genomfordes i september gjorde tydligt att fragorna ar aktuella
hos regionerna och att nationell samordning ar efterfragat.

Agenda 2030 och andra strategiska dokument är oftare inbegripna bade i
kulturplanen och i regionens andra strategier. Det galler aven dokument som
UNESCOs konvention om mangfald och Barnkonventionen.

Utokade interregionala samarbeten kan noteras. Barn och unga ar fortsatt en tydligt
prioriterad malgrupp. Funktionshinderspolitiska aspekter finns med i varierande grad.

Vi marker ett st8rre ansvarstagande for kulturskapares villkor i kulturplanerna och
deras mojlighet att verka och bo.

Betraffande det lan som fortfarande star utanfOr modellen, Stockholms lans landsting,
noteras att detta blir Region Stockholm fran den 1 januari 2019. En kulturstrategi for
Stockholmsregionen har tagits fram i samrad med och

regionplanefOrvaltningen och ska fungera som ett komplement till Regionala
utvecklingsplanen 2050.
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18 Uppfoljning av kultursamverkansmodellen
Foredragande: Martin Richardsson, Johanna Ovling

Styrelsen informerades om %I-slag till riktlinjer for uppfaljningen av
kultursamverkansmodellen. Beslut om nya riktlinjer for den kvalitativa delen fattas
vid styrelsem8tet den 24 januari 2019. Riktlinjer for den kvantitativa uppfOljningen
beslutas vid senare

19 Status for lokalprojektet
F5redragande: Staffan Forssell, Stefan Johansson

Styrelsen informerades om aktuell status for lokalerna.

20 Uppfoljning av riskanalys
F5redragande: Anna Tornqvist

Styrelsen informerades om uppfOljningen av Kulturradets riskanalys.

21 Kansliets rapport till styrelsen
Foredragande: Staffan Forssell

Styrelsen informerades om aktuella frAgor.

22 Inkomna skrivelser
22a: Styrelsen informerades om inkommen skrivelse fran Svensk Jazz, samt forslag
till svar.
Foredragande: Staffan. Forssell, Luciana Marques

22b: Styrelsen informerades om inkommen skrivelse fran referensgruppen for aktorer
inom den fria scenkonsten, samt fOrslag till svar.
Foredragande: Lotta Brilioth Biornstad

23 Remisser och regeringsuppdrag
Foredragande: Staffan Forssell

Styrelsen informerades om besvarade remisser samt regeringsuppdrag.

24 Anmalan av beslut av generaldirektor, enhetschefer, personaistrateg
och arbetsgrupper
Foredragande: Staffan Forssell

Styrelsen informerades om fattade beslut.

25 Ovriga fragor
Styrelsen onskar fa relevanta styrdokument samt de beslut styrelsen fattat publicerade
pA Sharepoint.
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26 Styrelsens moten 2019
Torsdag 24 januari kl. 12.00- 17.00: Aris Fioretos kommer ej, Bo Netz kommer del av
motet.

Onsdag 20 februari kl. 12.00- 17.00

Torsdag 23 maj kl. 10.00- 17.00 Kjell Englund, Aris Fioretos, Bo Netz kommer ej.

Styrelsen vill undersoka alternativa datum som kan fungera bfittre. Kansliet ska
aterkomma sd snart som mbjligt med fiirslag.

Mandag 23 september kl. 12.00- 17.00 Styrelsen fi5reslar att motet halls pa annan
plats.

Mandag 25 november kl. 10.00- 17.00 — Styrelsen beslutar attflytta motet till den 29
november.

Vid protokollet: Justeras:

igne Westin Aris Fioretos

•

6" Bo Netz, vice ordforande, motesordforande punkt 7 -11

Ulrika Stuart Hamilton, ordforande


