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Månadsrapport rörande ekonomisk ställning m m för kultur- och utbildningsnämnden per den 31 mars 2005

1
FÖRSLAG TILL BESLUT
Kultur- och utbildningsnämnden föreslås besluta
att tillskriva landstingsstyrelsen och begära utökat landstingsbidrag med 4,9
mnkr för 2005 i enlighet med förslagsskrivelse,
att i övrigt godkänna förvaltningens månadsrapport rörande ekonomisk
ställning m m för kultur- och utbildningsnämnden per den 31 mars 2005 och
lägga rapporten till handlingarna.

2
BAKGRUND
Förvaltningen lämnar en månatlig rapport över resultatet per den sista närmast föregående månad och helårsprognos för det ekonomiska resultatet. Utöver det ekonomiska resultatet innehåller månadsrapporten förhållanden i övrigt som förvaltningen bedömer som angelägna för nämnden att känna till och som påverkar genomförandet av beslutad verksamhet. Föreliggande rapport baseras på resultatet per den
31 mars 2005.
Enligt landstingsgemensam tidplan har månadsbokslut för mars 2005 rapporterats
till landstingsstyrelsens förvaltningen den 13 april 2005.
Efter att förvaltningen gjort vissa periodiseringar av beslutade men ej utbetalda stöd
visar kulturnämnden ett överskott på 8 260 tkr för perioden. För helåret 2005 beräknas underskott om nära 5 mnkr.

Bilaga:
Förslagsskrivelse

m

Stockholms läns landsting
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PRELIMINÄRT MÅNADSBOKSLUT OCH ÅRSPROGNOS

Tabell: Resultat per den 31 mars och prognos för helåret 2005
Verksamhet
Budget bruttokostnad*
Resultat
Belopp i mnkr
2005
2005-03-31
Stöd till Regional kulturverksamhet
148,0
0,8
Stöd till föreningsliv
41,1
0,1
Stöd till folkbildning
85,9
7,4
Konstverksamhet
2,0
-0,1
Kultur i Vården
11,9
0,4
Länshemslöjdskonsulenterna
2,6
0,1
Medicinhistoriska museet
0,8
-0,4
SLIF
3,8
0,1
Utbildning
74,9
-0,1
Förvaltningskontor o gem kostnader
22,6
-0,1
Disponibelt utrymme
0,7
0,1
Summa
394,2
8,3

Prognos
Resultat
2005-12-31
0,0
0,0
-4,0
-0,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-4,9

*) Bruttobudgeten balanseras av budgeterade intäkter om 394,3 mnkr varav landstingsbidrag 311,1
mnkr, stat sbidrag 7 mnkr, övriga intäkter 76,2 mnkr Verksamhetsområdet Utbildning har inget landstingsbidrag. Alla kostnader skall täckas med ersättningar från elevernas hemkommuner. Den ekonomiska omsättningen budget eras 2005 till 74,9 mnkr

3.1
Stöd till folkbildning
Det stora överskottet inom Stöd till folkbildning beror på att KUN den 5 april
2005 uppdrog åt förvaltningschefen att inte besluta om stöd till ABF Stockholms
län 2005 i avvaktan på att ABF Stockholms län inkommit med en fullständig och
slutlig redogörelse för de fel i registreringen av genomförd studiecirkelverksamhet
som förekommit tidigare år.
Så som förvaltningen rapporterat tidigare är de faktiska kostnaderna för interkommunal ersättning för folkhögskoleutbildning högre än det landstingsbidrag som
landstingsfullmäktige fört över till KUN. I budgeten för 2005 finns 11,0 mnkr upptagna för interkommunala ersättningar till elever som går på folkhögskolor i utanför
Stockholms län. Kostnaderna för interkommunal ersättning uppgick till 14,9 mnkr i
landstingsstyrelsens bokslut 2004. 2003 uppgick kostnaden till ca 14 mnkr. Efter
bokslutet har ytterligare fakturor inkommit varför förvaltningen befarar att kostna-
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derna ökar under 2005. Utifrån fastställd ersättning om 325 kr per deltagarvecka
beräknas kostnaderna uppgå till 15 mnkr under 2005.
3.2
Konstverksamhet
För konstverksamheten beräknas f n för helåret ett underskott på 0,9 mnkr. Underskottet uppkommer p g a att landstingsfullmäktige i budget 2004 ändrade så att
den inköpta konsten inte finansieras via Central finansiering utan via Landstingsfastigheter samt att koncernledningen i sammanhanget fastställde nya redovisningsprinciper vid inköp av s k lös konst. De ändrade redovisningsprinciperna innebär bl a
att KUN inte får ersättning för s k kringkostnader i samband med inköp av lös
konst, t ex transportkostnader, kostnader för konstkonsulter i samband med inköp
och hängning av konsten eller tekniska installationer för konsten, t ex särskild ljussättning. Detta förhållande förorsakade ett underskott om 800 tkr inom konstverksamheten 2004. Anledningen till den uteblivna ersättningen är att kringkostnader vid
inköp av lös konst inte tas upp i konstverkens värde. Kringkostnaderna måste i
stället kostnadsföras i resultatet i samband med att kostnaden uppstår. Landstingsfullmäktige har inte kompenserat KUN för denna merkostnad. Däremot får KUN
ersättning för kringkostnader i samband med inköp av s k fast eller fastighetsanknuten konst.
På grundval av tidigare års verksamhet uppskattar förvaltningen kringkostnaderna
vid inköp av lös konst till omkring 1 mnkr. Förvaltningen bedömer att kostnaden
kan sänkas marginellt och prognostiserar ett underskott om 0,9 mnkr för helåret
inom konstverksamheten.
3.3
Medicinhistoriska museet
KUN har kontrakt på lokalerna i f d Eugeniahemmet t o m 2009. Den årliga hyran
uppgår till ca 1,9 mnkr. Sedan 2004 hyr förvaltningen ut del av lokalerna till Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Nettohyran för KUN uppgår därmed till ca 1,2
mnkr om året.
Som rapporterades i förra månadsrapporten står det klart att i fortsättningen kommer Locum att teckna förstahandskontrakt på de lokalytor som har hyresgäst, d v s
de ytor som sjukhuset disponerar. Förvaltningen bedömer att KUN inte kan befrias
från hyreskontraktet vad avser återstående ytor, d v s de ytor som museet disponerar. Locum är i stället berett att halvera hyran i dessa lokaler så länge det inte finns
någon annan hyresgäst. Efter underhandskontakter med sjukhuset finns det förhoppning om att sjukhuset kommer att förhyra ytterligare ytor som därmed skulle
reducera KUN:s kostnader.
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Per Den 31 mars redovisar museet underskott om 0,4 mnkr i den löpande bokföringen. Hur stor den slutliga kostnaden för lokalerna blir är f n oklart – t v prognostiserar förvaltningen därför nollresultat.
Utöver kostnaderna för lokalerna på sjukhusområdet uppgår hyran för förrådet i
Botkyrka till ca 300 tkr. Därutöver kvarstår kostnader för 1,5 helårsanställda vilka
förvaltningen kan bära under 2005 men inte därefter. Förvaltningen återkommer i
detta ärende i kommande månadsrapporter.
3.4
Övrig verksamhet
I 2005 års budget avsatte KUN 761 tkr i Disponibelt utrymme. Kulturnämnden
har tagit 50 tkr i anspråk. Förvaltningen beräknar att KUN kommer att ta i anspråk
återstående medel under året.
Övrig verksamhet redovisar 0,4 mnkr i överskott för perioden. För helåret beräknas nollresultat.
3.6
Begäran om utökat landstingsbidrag
Den 5 april föreslog förvaltningen bl a att KUN skulle begära utökat landstingsbidrag hos landstingsstyrelsen för ej kompenserade kostnader om 4,9 mnkr. KUN
beslutade inte i enlighet med förvaltningens förslag utan uppdrog åt förvaltningen att
fortsätta och fördjupa dialogen med koncernledningen för att lösa den uppkomna
situationen kring den interkommunala ersättningen samt kringkostnaderna för den
lösa konsten.
Förvaltningen har diskuterat frågan med företrädare för koncernledningen. Förvaltningen bedömer nu ånyo att KUN bör begära utökat landstingsbidrag för ej kompenserade kostnader, bl a för att undvika kritik från landstingsrevisorerna.

Hans Ullström

