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Sammanfattning

I riktlinjer för ekonomi (tidigare riktlinjer för ekonomistyrning), som antogs som en del av
kommunfullmäktiges budget (STK-2019-1271, §243 i november 2019, formuleras hur Malmö
stads ekonomiska styrning ska fungera för att skapa en god ekonomisk hushållning. Här
beskrivs att nämnder och bolag som i ett steg i att bedriva en välfungerande och effektiv
verksamhet, ska upprätta interna riktlinjer för ekonomisk styrning.
Mot bakgrund av detta och i kombination med en förändrad budget- och uppföljningsprocess i
staden har kulturförvaltningen tagit fram Riktlinjer för ekonomisk styrning.
Förslag till beslut

Kulturnämnden föreslås besluta
1. Kulturnämnden beslutar att godkänna Riktlinjer för ekonomisk styrning
2. Kulturnämnden upphäver i och med detta tidigare Riktlinjer för ekonomistyrning för
kulturnämnden och kulturförvaltningen (KN 2007-03-01)
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse - Riktlinjer för ekonomisk styrning
Riktlinjer för ekonomisk styrning 2020

Beslutsplanering

Kulturförvaltningens Ärendeberedning 2020-10-19
Kulturförvaltningens Ärendeberedning 2020-11-16
Kulturnämndens Ordförandeberedning 2020-11-24
Kulturnämndens arbetsutskott 2020-12-03
Kulturnämnden 2020-12-16
Beslutet skickas till

SIGNERAD

[Här skriver du vem beslutet ska skickas till efter att protokollet är justerat, ange funktion eller
organisation. Uppgifterna överförs till protokoll och protokollsutdrag. I fliken expediera till, på
ärendekortet, anger du fullständiga uppgifter som exempelvis e-postadress, som en information
till nämndsekreteraren . Om beslutet inte ska expedieras, kan denna text och rubrik tas bort.]
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Ärendet

Kulturnämndens föreslagna Riktlinjer för ekonomisk styrning utgör ett nämnds-och
förvaltningsanpassat komplement till Malmö stads riktlinjer för ekonomi, andra nämndspecifika
ekonomiska regelverk samt övriga anvisningar för budget och uppföljning. De innehåller
ansvars-och befogenheter mellan nämnd och dess förvaltning.
Vidare innehåller de en beskrivning av de ekonomiska rapporter som kulturförvaltningen
utarbetar, i enlighet med kommunövergripande anvisningar, för kulturnämndens ansvar
gentemot kommunfullmäktige. Den förändrade budget- och uppföljningsprocessen innebar en
förändring i den ekonomiska rapporteringen inom staden. Tidigare bestod den ekonomiska
uppföljningen i Malmö stad av totalt fem rapporter på kommunövergripande nivå: två
utfallsprognoser, två delårsrapporter och en årsredovisning. Genom att reducera antalet
kommunövergripande rapporter under året, ska tid frigöras så att kvaliteten i kvarvarande
rapportering ytterligare kan förbättras och en mer ändamålsenlig uppföljningsprocess uppnås.
Detta ska göras genom att endast behålla en ekonomisk prognos på våren, en delårsrapport på
hösten samt en årsredovisning.
Ansvariga

[Här kommer namnet på de chefer som i systemet har godkänt ärendet inför nämnd att hämtas
in automatiskt. Du behöver bara skriva något under denna rubrik om du INTE kommer att få
ärendet godkänt digitalt.]

