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1 Fastställande av föredragningslista
Föredragande: Staffan Forssell

Styrelsen fastställde föredragningslistan efter justeringar i ordningsföljden.
Ursprungligt ordningsnummer anges inom parentes efter respektive punkt
nedan.

2 Val avjusteringsperson att jämte ordförande justera protokollet
Föredragande: Staffan Forssell
Styrelsen utsåg Kjell Englund att utöver styrelseordföranden justera dagens
protokoll.

3 Anmälan av styrelseprotokoll
Föredragande: Staffan Forssell
Styrelsens protokoll Sty 2018:3 lades till handlingarna.

4 Årlig rapport av IT-incidenter (pkt14)
Föredragande: Alexander Brännfors, Stefan Johansson
Styrelsen informerades om IT-incidenter som inträffat under 2018 samt
planerat it- säkerhetsarbete till och med juni 2019.

5 Uppföljande information om organisationsförändring (pkt 7)
Föredragande: Staffan Forssell, Isa Seigerlund
Styrelsen infonnerades om genomförda och pågående rekryteringar. En
uppföljning av de organisatoriska förändringarna ska genomföras under
oktober.

6 Uppföljning av riskanalys, verksamhetsplan samt budget (pkt 8)
Föredragande: Anna Törnqvist, Stefan Johansson
Styrelsen infomierades om myndighetens bedömning av risker.

Det noterades att årsplanen iSr bidragsgivningen har följts. Antalet fattade
bidragsbeslut är ca 500 fler än föregående år (4 956, jämfört 4 448 vid samma
tid 2017) vilket huvudsakligen beror på det nya uppdraget Stärkta bibliotek.
Etablerandet av Kulturskolecentrum pågår enligt plan, med bl.a. kartläggning
av kompetensbehov hos kulturskolan och webbportal.

Ett nytt regeringsuppdrag som inkom vid halvårsskiftet gällande läsfrämjande
insatser i förskolan medför att myndigheten måste genomfora en annonserad
upphandling, vilket kan leda till att uppdraget inte kan genomföras inom
stipulerad tid (2018).

Styrelsen informerades om kostnadsutveckling relaterad till ombyggnaden.
Kulturrådet har genom regeringsbeslut 201 8-08-30 fått en utökad låneram, från
8 miljoner kronor till 10 miljoner kronor. Utrymmet krävs dels mot bakgrund
av ombyggnationen, dels investeringskostnaden for framtagande av
myndighetens nya webbplats som kommer att vara klar i januari 2019. 1^
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Vidare informerades styrelsen om förestående förändringar i förordning
(2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag samt förordning (2007:603)
om intern styrning och kontroll. Styrelsen ska vid kommande möte besluta om
principer för intern styrning och kontroll. Generaldirektören beslutar om
riktlinjer för detta.

Riksrevisionen kommer att genomfora bokslutsgranskning i vecka 7, 11/2-15/2,
innan styrelsen beslutar om årsredovisning, vilket är i enlighet med det
önskemål som styrelsen framfört.

7 Fråga om eventuella jäv (pkt 3)
Föredragande: Ulrilm Stuart Hamilton
Det noterades att ingajävssituationer föreligger inför dagens förslag till beslut.

8 Beslut - Anmälan inför beslut av nya ledamöter i arbets- och
referensgrupper samt delegationsbeslut till generaldirektören (pkt
5)
Föredragande: Lotta Brilioth Biörnstad, Veronica Lamppa Lönnbro
Styrelsen infonnerades om och diskuterade förslag till nya ledamöter i arbets-
och referensgrupper.

Intresset for att delta som ledamot är fortsatt stort. Under tio dagar inkom 344
personer med intresseanmälan. Inför 2019 ska totalt 25 nya ledamöter
forordnas.

Styrelsen beslutade att delegera till generaldirektör att fatta beslut om nya
ledamöter.

9 Information och beslut - Kultursamverkansmodellen (pkt 6)
Föredragande: Veronica Lamppa Lönnbro, Margareta Brilioth, Martin
Richardsson, Fredrik Uhrzander. ErikÅström

9. 1 Uppföljning (6. 1)
Styrelsen informerades om och diskuterade Statskontorets rapport
Uppföljnings- och utvärderingssystemet av kultursamverkansmodellen - en

översyn" och det pågående arbetet med att utveckla uppföljningen. Vid
styrelsens möte i december kormner kansliet att presentera förslag till Riktlinjer
for uppföljning, inför beslut i januari.

9.2 Information, principdiskussion samt beslut inför fördelning av
statsbidrag till regional kulturverksamhet 2019 (6.2)
Styrelsen informerades om tidplan och förutsättningar for beslut om stats-
bidrag till regional kulturverksamhet 2019.

Vidare diskuterades utvecklingsområden och prioriteringar.
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Styrelsen beslutade om följande utgångspunkter inför beredning av beslut om
medel för 2019:

Disponeringen av anslaget följer innevarande års uppdelning mellan
verksamhets- och utvecklingsbidrag samt medel för det civila samhällets och de
professionella kulturskapamas medverkan inom kultursamverkansmodellen.

Huvudmannens ekonomiska insats är vägledande for pris- och
löneomräkningen.

Medlen for kvalitetsforstärkande insatser inom scenkonstområdet hanteras

inom ramen för verksamhetsbidragen på samma sätt som 2018: alltså utan
specificering av belopp.

Vidare beslutade styrelsen om följande till dess att satsningarna löper ut:

Bibliotekssatsningen (2018-2020) hanteras på samma sätt som 2018, dvs. i
enlighet med fordelningsnyckel, i samband med fördelning av
verksamhetsbidragen.

Medel för förstärkning av den musikaliska scenkonsten (2017-2020) fördelas i
enlighet med föregående års resonemang.

Läsfrämjande insatser under skollov (2017-2020) fördelas i enlighet med
föregående års resonemang.

Styrelsen uppdrog till kansliet att genomlysa arbetet med
kultursamverkansmodellen och vid behov, föreslå prioriteringar samt
beredningsprocesser, dialogformer och uppföljningsrutiner.

10 Remiss Konstnär - oavsett villkor? SOU 2018:23 (pkt 9)
Föredragande: Staffan Forssell, Heli Hirsch, Signe Westin
Styrelsen informerades om och diskuterade Kulturrådets ställningstaganden.
Styrelsen kommer beredas möjlighet att lämna ytterligare synpunkter inför att
slutligt yttrande lämnas till regeringen.

11 Riktlinjer för bidrag (pkt 10)
Föredragande: Greta von Rosen Stövind, Emil Hammar
Styrelsen informerades om det pågående arbetet med att ta fram riktlinjer for
Kulturrådets bidrag. Vidare gavs en fördjupad infonnation om beslutade
Riktlinjer for bidrag till musikarrangörer.

12 Kungliga bibliotekets förslag till nationell biblioteksstrategi,
Läsdelegationens betänkande SOU 2018:57 (pkt 11)
Föredragande: Lotta Brilioth Biörnstad

tAÄH
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Styrelsen infonnerades om och diskuterade aktuella förslag inom biblioteks-
och läsfrämjandeområdet.

Kungliga biblioteket fick 2015 i uppdrag av regeringen att föreslå en nationell
biblioteksstrategi. Kungliga biblioteket offentliggjorde i maj 2018 ett utkast till
förslag som de önskar synpunkter på, vilket Kulturrådet kommer att lämna
under oktober.

Kulturrådets yttrande över Läsdelegationens betänkande Barns och ungas
läsning - ett ansvar for hela samhället (SOU 2018:57) ska lämnas till
regeringen senast den 31 oktober 2018.

13 Budgetunderlag 2020-2022 (pkt 12)
Föredragande: Heli Hirsch

Styrelsen informerades om och diskuterade utgångspunkter for Kulturrådets
budgetunderlag 2020-2022, som ska lämnas till regeringen den l mars 2019.

14 Uppföljning av internrevisorns rapport angående
Dataskyddsförordningen (pkt 13)
Föredragande: Joakim Pettersson

Styrelsen informerades om intemrevisoms uppföljande granskning av
Kulturrådets genomförda insatser med anledning av införandet av
dataskyddsforordningen (GDPR).

15 Kansliets rapport till styrelsen
Föredragande: Staffan Forssell

Styrelsen informerades om aktuella frågor på Kulturrådet.

16 Remisser och regeringsuppdrag
Föredragande: Staffan Forssell

Styrelsen informerades om inkomna och besvarade remisser samt regerings-
uppdrag.

17 Anmälan av beslut av generaldirektör, enhetschefer,
personalstrateg, arbetsgrupper och juryn för Litteraturpriset
till Astrid Lindgrens minne
Föredragande: Staffan Forssell
Styrelsen informerades om beslut enligt förteckning.

18 Övriga frågor
Inga övriga frågor behandlades.

19 Kommande möten

Föredragande: Staffan Forssell

Onsdag 12 december kl. 10. 00-17. 00, Kulturrådet, Borgvägen 1-5

Styrelsen lämnade synpunkter på utsända förslag till mötesdatum 2019. M
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Vid protokollet:

^
iigne Westin

Justeras:

tl^A _^fUA4l --^u^Tfc^v
Ulrika Stuart Hamilton, ordförande


