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Landstingsstyrelsen

Hemställan om överföring av överskott 2002 och 2003 till kulturnämndens budget 2004

Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz

ÄRENDET
Kulturnämnden hemställer att överskottet för 2002 och 2003 överförs till kulturnämndens
budget 2004.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att avslå kulturnämndens hemställan.

Inom kulturnämndens ansvarsområde kan omställningskostnader för övertalig personal
uppstå vid avvecklingen av Medicinhistoriska Muséet. Visst utrymme för detta har beaktas inom ramen för de resurser som i samband med landstingets årsbokslut anvisats för
omställningskostnader.

Ingela Nylund Watz

Anders Lönn

Bilaga
Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande

2003-11-17
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

Kulturnämnden har den 18 november 2003, enligt förvaltningens förslag, förslagit landstingsstyrelsen besluta att kulturnämnden får balansera 2003 års resultat till 2004, att
2002 års resultat om 1 444 000 kronor tillförs kulturnämndens budget så som nämnden
begärde i samband med att bokslutet för 2002 fastställdes.
"Kulturnämnden prognostiserar f n ett överskott på ca 1,5 mnkr för 2003. Överskottet
beror på dels sjukdom och vakanshållning av befattningar inom förvaltningen, dels att vissa
regionala kultur- och distriktsorganisationer inte bedömts uppfylla kraven för stöd 2003.
Med gällande regler för disposition av årets resultat återgår överskott till central finansiering.
Samtidigt står kulturnämnden inför stora omstruktureringar i både den egna förvaltningsorganisationen och i de externa stöden till länets kultur- och föreningsliv som kommer att föra
med sig kostnader för omställning och utredning. Dels mot bakgrund av 2004 års kraftigt
minskade budgetram. Dels mot bakgrund av landstingsstyrelsens uppdrag till kulturnämnden den 28 oktober 2003 rörande ny lokalisering av Stockholms läns museum där kulturnämnden fick i uppdrag att i samarbete med länsmuseet göra en fördjupad genomgång av
hela omlokaliseringsfrågan."
M- ledamoten reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag att ej tillskriva
landstingsstyrelsen om att överföra överskott från 2002 och 2003 till budget 2004, att i
övrigt besluta i enlighet med förvaltningens förslag.
”Landstingets ekonomiska situation gör att man endast ska ägna sig åt kärnverksamheten.
I och med att vi föreslår att kulturnämnden avvecklas och ansvaret för kulturfrågorna
överförs till kommunerna och staten så kan ej överskott överföras.”
Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande den 17 november 2003 bifogas (bilaga).

Ärendet har remitterats till landstingsdirektören.

Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 23 januari 2004 föreslagit landstingsstyrelsen besluta att kulturnämnden inte får föra över överskott från 2002 och 2003 till 2004
års budget.
I landstingsstyrelsens beslut om ekonomiska styrregler avseende budgetering och resultatdispositioner (LS 9807-0594) framgår att huvudregeln för resultatenheter inom förtroen-
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demannaorganisationen är att det ekonomiska resultatet inte skall balanseras i ny räkning.
Landstingsstyrelsens förvaltning föreslår därför att kulturnämndes hemställan avslås.
Tillskott av landstingsbidrag och omfattningen av verksamhetsuppdraget behandlas i samband med budgetbeslut. I det fall verksamhetsuppdraget utökas utöver vad som ryms inom
budgetramen får eventuell avvikelse kommenteras i bokslutet.
Det kan i sammanhanget noteras att balansering av tidigare års resultat inte, utöver effekten
på finansnettot, påverkar innevarande års resultat och därmed inte heller budgetuppdraget.

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 28 april 2004.

