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Protokoll fort vid Kulturradets styrelsemote
den 24 januari 2019

Niirvarande ledamoter

Ulrika Stuart Hamilton, ordforande
Kjell Englund
Staffan Forssell, generaldirekt5r
Ann-Sofie Koping Olsson
Bo Netz, vice ordf5rande
Anna Sparrman
Mans Wrange

Anmiilt forhinder
Malena Ernman
Aris Fioretos

Ovriga niirvarande (vid punkt)

Signe Westin, sekreterare
Martin Rickardsson, personalforetradare ST
Henriette Zorn, personalforetradare Saco •

Lotta Brilioth Biornstad (5, 10)
Magnus Bostrom (5, 7, 10)
Margareta Brilioth (9)
Heli Hirsch (10)
Veronica Lamppa Unnbro (5, 9-10)
Bongi MacDermott (5, 9-10)
Joakim Pettersson (1 -8)
Greta von Rosen St8vind (6)
Isa Seigerlund (5,10)
Helen Sigeland (5, 10)
Anna Tornqvist (5)
Andreas Aberg (9)
Monica Ragnar Oberg (5)
Johanna Ovling (8)
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1 Faststallande av foredragningslista
F5redragande: Ulrika. Stuart Hamilton

Styrelsen faststallde fOredragningslistan.

2 Val av justeringsperson att jarnte ordforanden justera
protokollet
F5redragande: Ulrika Stuart Hamilton

Styrelsen utsag Bo Netz att ut8ver styrelseordfOrande justera dagens
protokoll.

3 Fraga om eventuella jay
Foredragande: Ulrika Stuart Hamilton

Det noterades att Kjell Englund dr javig i den del av punkt 9, Beslut om
medel till regional kulturverksamhet 2019, som gaiter fOrdelning av medel
till Region Vasterbotten, och aft Mans Wrange dr javig i den del av narrmda
punkt som galler fOrdelning av medel till Vastra Gotalandsregionen.

4 Anmalan av styrelseprotokoll
Foredragande: Ulrika Stuart Hamilton

Styrelsens protokoll Sty 2018:5 lades till handlingarna.

5 a. Kulturradets regleringsbrev for 2019
Foredragande: Staffan Forssell

Styrelsen informerades om regleringsbrev ayseende 2019.

5 b. Verksamhetsplan och budget 2019
F5redragande: Staffan Forssell, Anna Tornqvist, Monica Ragnar Oberg

Styrelsen fOrde en diskussion om utsant fOrstag till verksamhetsplan och
budget for 2019, och beslutade efter justeringar att faststalla dessa i enlighet
med Adm 2019/18, S 2019:4.

Vidare informerades styrelsen om det pagaende arbetet med aft to fram en
riskanalys for 2019. Riskanalysen kommer att presenteras och beslutas vid
styrelsem8tet den 20 februari.

6 Atgardsplan informationssakerhet
F5redragande: Staffan Forssell, Greta von Rosen Stiivind

Styrelsen diskuterade utsant fOrstag till atgarder, mot bakgrund av
internrevisorns granskning av informationssakerhet pa Kulturradet. Efter
vissa justeringar jamfOrt utsant fOrstag faststalldes Atgardsplan fOr
informationssakerhet i enlighet med Adm 2019/11, S 2019:1.
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7 Atgardsplan utrednings- och uppfoljningsarbetet
Foredragande: Magnus Bostram

Mot bakgrund av internrevisors granskning av utrednings- och
uppfOljningsarbete pa Kulturradet, beslutade styrelsen att faststalla
Atgardsplan i enlighet med Adm 2019/15, S 2019:2.

8 Uppfoljning av kultursamverkansmodellen
Foredragande: Martin Richardsson, Johanna Ovling

Efter diskussion och viss justering jamfort utsant fOrslag, beslutade styrelsen
faststalla Kulturradets riktlinjer fOr kvalitativ uppfOljning av vissa
statsbidrag till regional kulturverksamhet i enlighet med Adm 2019/16,
S 2019:3.

Beslut gallande den kvantitativa uppfciljningen fattas vid senare tillfalle.

9 Beslut om medel till regional kulturverksamhet 2019
Foredragande: Margareta Brilioth, Veronica Lamppa L5nnbro,
Andreas Aberg

Styrelsen informerades om vissa fOrtydliganden i villkorsbilagan jamfort
utskickat fOrslag, betraffande skyldighet att inkomma med information
gallande regional finansiering, samt konsekvenser av Lag om tillganglighet
till digital offentlig service (SFS 2018:1937).

Som styrelsen tidigare faststallt ar huvudmannens ekonomiska insats
vagledande for beslutet om niva pa det statliga bidraget. Detta innebar att
Kulturradet beaktar huvudmannens medfinansiering i bedomningen av pris-

och loneomrakningen, med provning i varje enskilt fall: Under forutsattning
att huvudmannens ekonomiska medfinansiering okar i forhallande till
fOregaende firs niva bidraget raknas upp med pris- och loneomrakning.
Om huvudmannens insats ligger pa samma niva som fOregaende ar fOrblir
aven det statliga bidraget ofOrandrat. Vid en sankning av huvudmannens
ekonomiska insats &fobs denna av en sankning av det statliga bidraget med
motsvarande andel.

Styrelsen beslutade om medel till fciljande regioner: Region Vasterbotten,
Region Ostergotland, Region Orebro lan, Vastra Gotalandsregionen, Region
Vastmanland, Region Vasternorrland, Region Vasterbotten, Region
Varmland, Region Uppsala, Region Sormland, Region Norrbotten Region
Kronoberg, Region Kalmar, Jonkopings lan, Region Jamtland Harjedalen,
Region Halland, Region Gavleborg, Region Gotland, Region Dalarna,
Region Blekinge, enligt beslut S 2019:5 -13 samt 15-24. Vidare beslutade
styrelsen om fordelning av medel fOr regional scenkonst, museer och
biblioteksverksamhet i Region Stockholm enligt beslut S 2019:25. I enlighet
med ovanstaende innebar besluten att det statliga anslaget raknas upp med 6(
pris- och loneomrakning motsvarande en (1) procent.
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Utover pris- och loneomrakning beviljades Region Norrbotten, Vastra
Gotalandsregionen och Region Kalmar okningar for sarskilda satsningar.
Satsningarna ligger i linje med styrelsens prioriteringar att utveckla den
regionala kulturella infrastrukturen, samt att ge utrymme till konst- och
kulturomraden med en svag regional struktur i syfte att oka tillgangligheten
till kulturen och skapa farutsattningar for okad kvalitet och fornyelse.

Kulturradet har informerats, om aft Region Shine den 10 januari 2019
beslutat om att minska ramen for sin kulturbudget med 17 800 000 honor
jamfort foregaende ar. I procent innebar detta en minskning med 5,5 procent
jamfOrt 2018. Mot bakgrund av principen om huvudmannens ekonomiska
insats som redogors for ovan, forde styrelsen en diskussion om hur principen
ska tillampas vid fOrdelningen av medel for regional kulturverksamhet till
Region Skane. Styrelsen har tagit hansyn till de regionala verksamheternas
behov av frarnforhallning och beslutade att aysla Region Sickles askande om
pris- och loneomrakning for 2019 samt att minska Region Skanes
verksamhetsbidrag med 2 000 000 honor, vilket motsvarar en sankning med
en (1) procent jamfert med foregaende Ars fordelning. Vidare uttalade
styrelsen som sin intention att fullfalja neddragningen enligt styrelsens
huvudprincip, det vill saga aft minska det statliga bidraget till regional
kulturverksamhet sa aft nivan motsvarar Region Skanes neddragning
2019 — i det fall den regionala insatsen inte aterstalls till minst 2018 Ars niva
inf.& 2020.

Styrelsen beslutade om medel till Region Skane i enlighet med S 2019:14

Under perioden 2018- 2020 har anslaget till regional kulturverksamhet
tillferts 25 000 000 honor i syfte att Oka utbudet och tillgangligheten till
biblioteksverksamheten i hela landet. Beslut om fordelning av dessa medel
foljer samma fordelningsnyckel som foregaende ar. Fordelningen har tagit
hansyn till antal kommuner i varje region, antal invanare och regionens yta.
Beloppen framgar av respektive beslut och skrivs inte upp med pris- och
loneomrakning.

PA grund av jay deltog inte Kjell Englund i beslutet gallande Region
Vasterbotten. Mans Wrange deltog pa grund av jav inte i beslut gallande
Vastra Gotalandsregionen.

Margareta Brilioth deltog pa grund av jay inte i foredragningen gallande
Region Sormland.

(4(j



KULTURRADET Protokoll
2019-01 -24

Sty 2019:1
Dnr Adm 2019/3
Sid 5 (5)

10 Budgetunderlag 2020- 2022
F5redragande: Heli Hirsch

Styrelsen diskuterade forslag till innehall och prioriteringar i Kulturradets
budgetunderlag 2020- 2022, som ska lamnas till regeringen den 1 mars 2019.

Fragor som lyftes var vikten av att bedoma effekter av tillfalliga ekonomiska
satsningar och att bland askanden prioritera myndighetens
fOrvaltningskostnader, daribland bedomningsgruppernas arvoden. Fragan om
vilka effekter den planerade forandringen av Arbetsformedlingen kommer
att ha for kultursektom togs upp.

11 Kansliets rapport till styrelsen
Foredragande: Staffan Forssell

Styrelsen informerades om aktuella fragor pa Kulturradet.

12 Remisser och regeringsuppdrag
F5redragande: Staffan Forssell

Styrelsen informerades om remisser samt regeringsuppdrag.

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

Styrelsen informerades om beslut enligt forteckning.

14 Ovriga fragor
Inga &riga fragor behandlades.

15 Styrelsens moten 2019
Onsdag 20 februari kl. 12.00- 17.00
Mandag 27 maj kl. 10.00- 17.00 (Notera att motet fobs av ALMA:s
prisutdelning samt middag tillsammans med jury och pristagare.)
Mandag 23 september kl. 12.00- 17.00 (Enligt tidigare diskussion halls
motet pa annan plats an i Stockholm.)
Fredag 29 november kl. 10.00- 17.00

Vid protokolle
4

./ Justeras

/
LISCi Li e Westin :o Netz

(Alikatf—Aubtllrika Stu amilton, ordforande


