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Förvaltning
Verksamhetsområde
Anne Conradsson
Controller

Beslutsförslag
Datum
2021-05-10

Diarienummer
DNKS200403

Driftnämnden Kultur och Skola

Beslutsförslag - Resultathantering 2020 - justering av
internbudget 2021
Förslag till beslut
Driftnämnden Kultur och skola beslutar att
 fördela budgetanslaget enligt föreliggande förslag
Sammanfattning
Regionfullmäktige tog vid sitt möte 2021-04-28 beslut om Resultathantering
2020 med justering av budgetanslag 2021.
Kultur och skola har enligt beslutet erhållit en justering av budgetanslaget
2021 med + 1 800 tkr.
Anslaget ska användas inom kulturverksamheter och förslag till fördelning är:
Art Inside Out – residens i Falkenberg
600 tkr
Arbetsstipendier
400 tkr
Digital utveckling inom kulturområdet
800 tkr
Bakgrund
Riktlinje för god ekonomisk hushållning beslutades av Regionstyrelsen 201911-20. I avsnittet om Resultathantering finns bland annat följande principer:
 En grundförutsättning för den ekonomiska styrningen är att
nämnderna tar ansvar för den från Regionfullmäktige angivna
budgetramen.
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 Nämnden/styrelsen ska ta ansvar för och tillgodoräknas effekterna av
sitt eget agerande (oavsett om nämnden redovisar ett överskott eller
underskott).
 Resultathantering sker per nämnd/styrelse och regleras i budgeten året
efter räkenskapsåret.
 En plan för att återställa eventuellt underskott inom maximalt tre år
efter räkenskapsårets utgång ska tas fram av berörd nämnd/styrelse.
 Över-/underskott inom konkurrensutsatt verksamhet hanteras
redovisningsmässigt som en särredovisning av eget kapital.
Syftet med regelverket för resultathantering är att åstadkomma ett
ansvarstagande för nämndens budget och utfall över tid. Resultathanteringen
ska fokusera på föregående års resultat och måluppfyllelse. Syftet är inte att få
en parallell budgetprocess med risk för ökade långsiktiga kostnader.
Konsekvensbeskrivning
Ärendet har inga direkta konsekvenser utifrån kön etc. I samband med
uppföljning redovisas könsuppdelad statistik där det är möjligt.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Förslaget till beslut innebär att internbudget 2021 justeras med + 1 800 tkrför
kulturverksamheten. Justeringen innebär möjlighet att genomföra Art Inside
Outs residens i Falkenberg enligt avtalad plan, stötta enskilda konstnärer som
kraftigt påverkats av pandemin samt påbörja den digitala utvecklingen av
kulturverksamheten i länet.
Kultur och skola
Eva Nyhammar
Förvaltningschef
Bilaga:
Styrelsens/nämndens beslut delges
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