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Protokoll

Narvarande Ulrika Stuart Hamilton, ordforande
Kjell Englund (till och med pkt 13)
Aris Fioretos (till och med pkt 18)
Staffan Forssell, generaldirektor
Ann-Sofie Koping Olsson
Bo Netz

Annzalt

fat-hinder Malena Ernman, Anna Sparrman, Mans Wrange

Ovriga
narvarande Klas Friberg, chef fOr Sakerhetspolisen

Signe Westin, sekreterare
Martin Rickardsson, personalforetradare ST (till och med pkt 21)
Henriette Zorn, personalforetradare Saco (till och med pkt 21)

Punkt
Lotta Brilioth Biiirnstad 1, 14, 15

Magnus Bostrom 1, 12

Alexander Brannfors 17

Lisa Haglund 13

Jelena Jesic 11

Stefan Johansson 1, 9, 10, 17
Par Lundqvist 17

Veronica Lamppa Lonnbro 1, 9
Joakim Pettersson 1, 11, 14

Greta von Rosen Sti5vind 1, 6, 7, 8, 16
Anna Tornqvist 6, 9, 10
Ellen Wettmark 18
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1 Besok av Klas Friberg, chef for Sakerhetspolisen
Ett samtal fOrdes om det &ale hotet mot yttrandefrihet med utgarigspunkt i
Sakerhetspolisens uppdrag att skydda Sveriges demokratiska system, medborgarnas
fri - och rattigheter och Kulturradets uppdrag att verka for den konstnarliga
yttrandefriheten.

2 Faststallande ay. foredragningslista
F5redragande: Ulrika Stuart Hamilton

Styrelsen faststallde fcireslagen fOredragningslista.

3 Val av justeringsperson aft jamte ordf6randen justera protokollet
Fiiredragande: Ulrika Stuart Hamilton

Styrelsen utsag Bo Netz aft ut8ver styrelseordfaranden justera protokollet.

4 Fraga om eventuella jay
Foredragande: Ulrika Stuart Hamilton

Det noterades aft inga jayssituationer foreligger inf.& dagens fOrslag till beslut.

5 Anmalan av styrelseprotokoll
F5redragande: Ulrika Stuart Hamilton

Styrelsens protokoll Sty 2018:2 lades till handlingarna.

6 Beslut — Reviderad arbetsordning
Foredragande: Staffan FOrssell, Greta von Rosen Stovind, Anna Tornqvist

Styrelsen informerades om ordforandebeslut den 4 april gallande reviderad
arbetsordning, med anledning av justeringar i Kulturradets organisation.

Styrelsen forde en diskussion om ytterligare revideringar av arbetsordning i enlighet
med utsant farslag, och beslutade om denna efter vissa justeringar. Av
arbetsordningen ska framga aft styrelsen beslutar om overgripande styrdokument
gallande intern styrning och kontroll.

Vidare beslutade styrelsen att upphava inaktuellt styrdokument,
"Verksamhetsstyrning och styrmodell pa Statens kulturrad", (S 2013:32,
Adm 2013/178).

7 Beslut om att upphava foreskrifter
F5redragande: Greta von Rosen St5vind

Styrelsen beslutade om att inaktuella foreskrifter ska upphora att galla, i enlighet med
KRFS 2018:1 samt KRFS 2018:2.



KULTURRADET Protokoll
2018-05-24

Sty 2018:3
Dnr Adm 2018/3
Sid 3 (6)

8 Beslut och information — Upphavande av inaktuella styrdokument
Faredragande: Greta von Rosen Stovind, Signe Westin

Styrelsen informerades om och diskuterade arbetet med att to fram riktlinjer for
bidrag. Riktlinjer for bidragen kommer att ersatta befintliga direktiv till arbets- och
referensgrupper, varfor direktiven bor upphavas.

Styrelsen delegerade till generaldirektoren att upphava direktiv till arbets - och
referensgrupper i anslutning till beslut om riktlinjer som ersatter dessa. Vidare
beslutade styrelsen att upphava inaktuell Strategi for Kulturradets arbete med bild-

och formomradet fran 2009 (S 2009:37, Dnr 2009/3061).

Kansliet fortsatter arbetet med framtagande av riktlinjer for bidrag med beaktande av
de synpunkter styrelse framfOrde.

9 Beslut och information — Internrevisorns rapport
"Granskning av hanteringen av styr- och stoddokument pa Kulturradet"
och kansliets atgarder
Faredragande: Joakim Pettersson, Stefan Johansson, Anna nrnqvist

Styrelsens informerades om internrevisorns ganskning, samt beslutade om kansliets
atgardsplan med anledning av denna, S 2018:26, Adm 2018/69.

Vidare informerades styrelsen om kansliets pfigaende arbete att integrera
dokumenthantering med intranat och forberedelser fOr anslutning till e-arkiv.

10 Beslut och information — Uppfoljning av riskanalys samt
verksamhetsplan och budget for 2018 samt atgarder med anledning av
revisionsberattelsen
Foredragande: Anna Tornqvist, Stefan Johansson

Styrelsen beslutade om de &Order som vidtas med anledning av revisionsberattelsen
i enlighet med S 2018:27, KUR 2018:1504.

Vidare informerades styrelsen om kansliets arbete med riskanalys och uppfoljning av
verksamhetsplanen for 2018, samt gays en ekonomisk lagesrapport.

11 Beslut och information — Prioriteringar inom
Kultursamverkansmodellen
F5redragande: Veronica Lamppa Lonnbro, Jelena Jesic

Styrelsen informerades om kansliets pagaende arbete med Kultursamverkans-

modellen, sa som beredningsprocesserna och dialogarbetet. Styrelsen beslutade att nu
gallande prioriteringar ska galla aven for 2019. Dessa dr:

En regional kulturverksamhet som 'Aar tillgangligheten och skapar forutsattningar
fOr okad kvalitet och fOrnyelse genom att:
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• ta tillvara digitaliseringens och teknikens mojligheter,
• utveckla den regionala kulturella infrastrukturen, anvanda nya arbetssatt och

samverka,
• ge utrymme till och konst- och kulturomraden med en svag regional struktur.

Vidare informerades styrelsen om att en process fOr revideringar av prioriteringarna
inffir 2020 har paborjats, och kommer att diskuteras vid kommande styrelsemote. I
anslutning hartill, uppdrog styrelsen till kansliet att Ora en genomlysning av vilka
parametrar som paverkat fordelningen historiskt, samt hur gallande principer och
prioriteringar paverkat och pAverkar fordelningen av statsbidrag. Genomlysningen
syftar till att ge ett underlag till diskussionen om revidering av de prioriteringar som
galler for omrdclet.

12 Beslut - Ny strategi for Kulturradets arbete med kultur for
barn och unga
Foredragande: Magnus Bostram

Styrelsen beslutade att anta Strategi for Kulturradets arbete med kultur for barn och
unga 2018-2021 i enlighet med S 2018:28, Adm 2018/50. Strategin ersatter Strategi
for KulturrAdets arbete med kultur for barn och unga 2013 -2017 (S 2012/35,
Adm 2012/203).

13 Beslut - Omforordnande och tillsaftning av nya ledamoter
i juryn for Lifteraturpriset till Astrid Lindgrens minne
Foredragande: Lisa Haglund

Styrelsen beslutade om forordnanden av ledamoter i enlighet med beslut S 2018:24,
ALMA 2018/13. Beslutet fcirklarades omedelbart justerat.

14 Information — Kommande vakanser i arbets- och referensgrupper
Foredragande: Lotta Brilioth Biornstad, Veronica Lamppa L5nnbro

Styrelsen informerades om de vakanser som forvantas uppstA i arbets- och
referensgrupper inf.& 2019, och processen med att tillsatta nya ledamoter.

15 Information - Kungliga bibliotekets forslag till nationell
biblioteksplan
Foredragande: Lotta Brilioth Bi5rnstad

Styrelsen informerades och forde en diskussion om

• regeringens uppdrag till Kungliga biblioteket att ta fram en nationell
biblioteksstrategi,

• vilka synpunkter KulturrAdets lamnat till Kungliga biblioteket inom ramen for
det samead som erbjudits, samt



KULTURRADET Protokoll
2018-05-24

Sty 2018:3
Dnr Adm 2018/3
Sid 5 (6)

• huvuddragen i det utkast till strategi som Kungliga biblioteket offentliggjorde
den 8 maj.

Utkastet till nationell biblioteksstrategi dr nu tankt att diskuteras med
bibliotekssektorn till oktober 2018. Forslag till fardig strategi ska lamnas till
regeringen i mars 2019.

16 Information — #metoo
Foredragande: Staffan Forsell, Greta von Rosen Stavind

Styrelsen informerades om genomfarda och planerade atgarder med anledning av
#metoo.

17 Information — Uppfoljning av arbetet med informations-

sakerhetsarbetet och Dataskyddsforordningen (GDPR)
Foredragande: Stefan Johansson, Alexander Brdnnfors, Par Lundqvist

Styrelsen informerades om vidtagna &Order med anledning av ikrafttradande av den
nya lagstiftningen. Styrelsen kommer att bjudas in via e-post till den internetbaserade
sjalvstudiekurs som samtliga medarbetare genomgatt.

18 Information — 9th World Summit in Sweden 2022
Foredragande: Ellen Wettmark

Styrelsen informerades om inlamnad intresseanmalan att sta som yard for IFACCA
World Summit under varen 2022.

19 Kansliets rapport till styrelsen
Foredragande: Staffan Forssell

Styrelsen informerades om aktuella fragor pa Kulturradet.

20 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.

21 Aktuella remisser, regeringsbeslut och regeringsuppdrag
Foredragande: Staffan Forssell

Styrelsen informerades om remisser och regeringsbeslut enligt fOrtecicningar samt
rapportering av regeringsuppdrag ayseende Kulturskolecentrum.

e/-
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22 Ovriga fragor
Foredragande: Staffan Forssell

Styrelsen informerades om en aktuell frAga.

23 Kommande moten
F5redragande: Staffan Forssell

Onsdag 19 september kl. 10.00- 17.00, Garnisonen, Karlavagen 100

Onsdag 12 december kl. 10.00- 17.00, Kulturradet, Borgvagen 1 - 5

Vid protokollet, Justeras:
,

fr,4.
Signe Westin Bo Netz
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Ulrika Stuart Hamilton, ordfdrande


