Verksamhetsberättelse och bokslut 2006
Allmänt

Kommunförbundet Skåne är en ideell förening med uppgift att stödja och utveckla den
kommunala självstyrelsen, tillvarata kommunernas intressen, främja samverkan mellan
kommunerna samt bistå dem i deras verksamhet. Förbundet har sitt säte i Klippan.
Förbundets styrelse har under året haft följande sammansättning:
Ledamöter

Stefan Lundgren (m), Sjöbo, ordförande
Thomas Håkansson (m), Lomma
Kristina Jönsson (m), Tomelilla
Christine Jönsson (m), Lund
Karin Olsson Lindström (fp), Ystad, 2:e vice ordförande
Kjell-Åke Persson (c), Hörby
Per Einarsson (kd), Kristianstad
Bo Kristiansson (s), Kristianstad, 1:e vice ordförande
Inger Nilsson (s), Helsingborg
Kjell-Arne Landgren (s), Malmö
Margareta Dovsjö (s), Lund
Tommy Johansson (s), Östra Göinge
Cecilia Lind (s), Eslöv

Ersättare

Birger Lindgren (spi), Trelleborg
Jan Erik Einarsson (m), Örkelljunga
Thorbjörn Lindhqvist (m), Malmö
Tutti Johansson Falk (m), Landskrona
Dick Svensson (fp), Ängelholm
Lennart Pettersson (c), Svalöv
Lars Lundberg (kd), Sjöbo
Kent Mårtensson (s), Ystad
Kerstin Fredriksson (s), Burlöv
Torbjörn Lövendahl (s), Staffanstorp
Gun Nilsson (s), Tomelilla
Marita Larsson (s), Landskrona
Anneli Philipson (v), Malmö,
adjungerad

Till styrelsen är fyra permanenta kommittéer knutna. Kommittéernas huvudsakliga uppgift är
att följa utvecklingen inom respektive verksamhetsområde, väcka förslag till åtgärder, föra
överläggningar med förtroendevalda i kommunerna och andra samverkansparter samt att
regelbundet rapportera om sin verksamhet till styrelsen.
Styrelsen har under året hållit sex sammanträden och det av styrelsen utsedda
arbetsutskottet sex sammanträden.
Följande kommittéer finns:
• Vård och omsorg (fem sammanträden under året)
• Förskola, utbildning, fritidsfrågor, kompetensutveckling (fyra sammanträden under året)
• Miljö, samhällsbyggnad och kommunalteknik (tre sammanträden under året)
• Arbetsmarknad och näringsliv (fyra sammanträden under året)
Dessutom har två ledamöter ur styrelsen utsetts att ansvara för arbetet med kulturfrågor.
Styrelsen har vidare utsett en särskild styrgrupp för Energikontoret Skåne, som är en enhet
inom förbundet, samt projektgrupper för olika ändamål, såsom det kommunalekonomiska
utjämningssystemet, kollektivtrafik och gymnasiesamverkan.
Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning, KEFU, i vilket även Region Skåne
och Lunds universitet ingår, är en resultatenhet inom Kommunförbundet Skåne.
Verksamheten leds av en särskilt utsedd styrelse bestående av nio personer, av vilka
förbundet utser tre ledamöter och tre ersättare.
Förbundet äger/deläger följande aktiebolag:
•
•

Geodatacenter Skåne AB, som har till uppgift att samordna och utveckla kommunernas
geografiska databasinformation. Ägarandel: 100 %
Position Skåne AB, marknadsföring av Skåne. Ägarandel 15,25 %. Resterande aktier
ägs av Region Skåne. En utvärdering av verksamheten har gjorts i syfte att få underlag
för en diskussion om den framtida verksamheten. Avtalet med Region Skåne och
kommunerna löper ut 2007-12-31.
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•

•

Skånet AB, samordning av bredbandsutbyggnaden i Skåne. Ägarandel: 37,5 %.
Resterande andel ägs av Region Skåne. Det ortssammanbindande bredbandsnätet
(orter med över 200 invånare) är nu färdigbyggt varför en diskussion om bolagets roll i
den fortsatta utbyggnaden, påbörjats.
VoB Syd AB, drift av hem för vård och boende. Ägarandel: 50 %. Resterande del ägs av
kommunalförbundet VoB Kronoberg.

Härutöver har Kommunförbundet Skåne representanter i en rad samhällsorgan, i vilka även
ingår representanter för andra organisationer och myndigheter, exempelvis Sydsam,
Länsarbetsnämnden Skåne, styrgruppen för vård och omsorg (gemensam mellan
Kommunförbundet Skåne och Region Skåne; namnändrades under året till
Samverkansgruppen för vård och omsorg), KEFU, Vårdalinstitutet m.fl.
Tjänstemannaorganisation
Till stöd för den politiska organisationen finns ett förbundskansli fördelat på ett kontor i
vardera Klippan och Lund. Styrelsen har inlett en diskussion om förbundets framtida
lokalisering.
Vid årets slut uppgår personalstyrkan till cirka 33 (27) årsarbetare. Antalet anställda
personer uppgick till 40 (32), varav 11(5) i tidsbegränsade projekt.
En stor mängd personer med anställning hos medlemskommunerna har under året
medverkat i Kommunförbundet Skånes arbete som resurspersoner. Detta arbetssätt är
medvetet valt av tre huvudsakliga skäl. För det första är det en garanti för att medlemskommunernas behov och önskemål om insatser naturligt kanaliseras till förbundets
handläggare. För det andra är det ett utmärkt sätt att dra nytta av den kompetens
medlemskommunerna har på många områden. För det tredje kan kostnaderna för
förbundets verksamhet hållas på en rimlig nivå med ett välutvecklat personalsamarbete med
kommunerna.

Verksamheten 2006

Kommunförbundet Skånes verksamhet sker inom de flesta av kommunernas verksamhetsområden. Förbundet besitter dock inte specialistkompetens inom alla områden.
”Spetskompetens” av olika slag tillförs istället verksamheten i form av tillfälliga
konsultinsatser och/eller inlåning av specialistkompetens som kommunerna besitter.
Den roll förbundet har för sina medlemmar kan sammanfattas i ett antal punkter:
•
•
•
•
•

Stimulera samverkan mellan medlemskommunerna
Ta initiativ till utvecklingsprojekt
Skapa mötesplatser för erfarenhets- och kunskapsutbyte samt kompetensutveckling
Bevaka kommunernas intressen i samhällsutvecklingen
Etablera goda kontakter med andra myndigheter och organisationer, regionalt,
nationellt och i det internationella närområdet.

En måttstock på hur framgångsrik verksamheten är, är kommunernas deltagande i projekt,
utbildningar, konferenser m.m. som Kommunförbundet Skåne leder.
Några nyckeltal kan härvidlag ge en viss vägledning (inom parentes 2005 års siffror):
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Antal
arrangemang
Kommunledningskonferenser, chefsträffar,
nätverksträffar, temakonferenser o.dyl.
Utbildning/kompetensutveckling
Vägledarkompetensen (studie- och
yrkesvägledningsprojekt)

82

Antal
deltagare

(77)

2 694

(2 649)

162 (160)

7 300

(7 014)

48

(39)

1 946

(1 803)

6

(12)

587

(449)

FoU Skåne – äldreomsorg

25

(22)

847

(1 060)

FoU Skåne – handikappomsorg

13

(-)

465

(-)

Energikontoret Skåne

24

(-)

870

(-)

360 (310)

14 709

(12 975)

FoU Skåne - individ- och
familjeomsorg

Summa

Totalt sett har antalet arrangemang ökat med 16 % sedan föregående år, och antalet
deltagare med 13 %. Större delen av denna ökning förklaras av att FoU projektet
handikappomsorg och Energikontorets kurser och konferenser fr.o.m. 2006 har medräknats
i statistiken.
Förutom att förbundets kurser och konferenser skall hålla en hög kvalitet och motsvara
medlemskommunernas krav, är en ledstjärna för styrelsen att eftersträva låga avgifter för
deltagarna; självkostnadsprincipen tillämpas. I jämförelse med kurs- och konferensutbudet
på marknaden – i den mån motsvarande utbud finns – lyckas förbundet hålla en mycket
låg/konkurrenskraftig nivå.
Mycket av förbundets arbete bedrivs i projektform. I huvuddelen av de ca 70 pågående
projekten – stora som små – är kommunerna representerade. I många fall leds projekten av
tjänstemän på Kommunförbundet Skåne medan förbundet i andra projekt ”endast” är
deltagare. En mycket stor del (cirka 40 %) av projekten sker i samverkan med Region
Skåne.
Några händelser
Ur den flora av projekt och aktiviteter som förbundet arbetade med under 2006, vill vi lyfta
fram följande:
•

•

•

De regelbundet återkommande kommunledningskonferenserna är en av
Kommunförbundet Skånes viktigare arenor för att stämma av med
medlemskommunernas ledningar om förbundets arbete motsvarar förväntningarna.
Uppslutningen vid dessa konferenser är mycket god. Samma goda uppslutning har vi
också kunnat notera vid de årligen återkommande välfärdskonferenserna (2006 deltog
290 personer från 31 kommuner) och kunskapsresorna till länder i Skånes närhet.
Under 2006 gick kommunledningsresan till Hamburg och Schleswig-Holstein.
Det s.k. BAS-projektet (BAS=bredband åt alla i Skåne), har under året slutfört den del
som avser utbyggnad av ett ortssammanbindande bredbandsnät med s.k. svart fiber
mellan alla skånska orter med minst 200 invånare. Projektet, har drivits i regi av det
med Region Skåne gemensamma bolaget Skånet AB. En diskussion har påbörjats om
huruvida det offentliga Skåne fortsatt skall medverka i utbyggnaden av en infrastruktur
med fiber, som når alla hushåll i Skåne – ”fiber to the home”.
Det under 2001 påbörjade samarbetet mellan länets gymnasieskolor har resulterat i ett
avtal om beräkning av interkommunala ersättningar, vilket så gott som alla kommuner
undertecknat. Vidare har en databas för alla gymnasieutbildningar i Skåne (såväl i
offentlig som privat regi) tagits i bruk. Nästa stora del i detta samarbete är att utarbeta
förslag till samverkan om intagning till länets gymnasieskolor.
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•

•

•

•

•

•
•

Under 2005 slutfördes den första delen i ett större projekt som syftar till att skapa så
långt möjligt lika regler för färdtjänstresor i alla Skånes kommuner. Styrelsen antog ett
regelverk och utfärdade en rekommendation till kommunerna om att anta reglerna.
Parallellt med detta har en diskussion påbörjats om huvudmannaskapet för färdtjänst
och riksfärdtjänst. Kommunerna, som f.n. är huvudman, har uttalat intresse av att
överföra ansvaret till Region Skåne, som i sin tur förklarat sig beredd att ta över
verksamheten.
I samverkansorganisation för hjälpmedelsfrågor ingår samtliga kommuner. Avtalet löper
ut 2007-12-31. Styrelsen har under året utarbetat ett nytt avtalsförslag om fortsatt
samverkan fr.o.m. 2008. Avtalet behandlas f.n. av kommunerna.
Årets största arrangemang med avseende på antalet deltagare, var ”Mötesplats vård
och omsorg”, som arrangerades 10-12 oktober 2006 i Malmö. Hela1.600 deltagare från
kommunernas vård- och omsorgsverksamheter deltog i seminarier och utbytte
erfarenheter. Bl.a. anordnade 21 kommuner egna utställningar där exempel på
framgångsrika verksamheter och projekt visades upp.
I Skåne finns sedan 2004-06-01 ett gemensamt regelverk för samordnad vårdplanering.
En utvärdering av regelverket har gjorts under ledning av en tjänstemannagrupp.
Utvärderingen visar att det finns en hel del förbättringsområden men också nyttan med
ett Skånegemensamt regelverk. Patienterna får ett bättre omhändertagande. Ett
reviderat regelverk har antagits. Arbetet går nu vidare med att skapa ett effektivt IT-stöd
för den samordnade vårdplaneringen.
Under året deltog förbundet i utarbetandet av de EU-program för nästa
strukturfondsperiod, 2007-2013, som berör Skånes kommuner. Det blir tre regionala
program och fyra s.k. territoriella program.
Styrelsen anslog under året medel till projektet e-forum Skåne, vars syfte är stimulera
införandet och användningen av e-tjänster.
Under året startade Biogas Syd, som är ett regionalt samverkansprojekt, med
intressenter från såväl näringsliv, Region Skåne, kommuner, intresseorganisationer och
forskning. Syftet är att stödja biogasanvändningen i Skåne. Kommunförbundet Skåne är
huvudman för projektet. Den övergripande filosofin bakom Biogas Syd är samverkan på
ett operativt och otraditionellt sätt.

Ekonomi
Förbundsavgift
Förbundsavgiften för Kommunförbundet Skånes uppgick under 2006 till 0,35 promille av
medlemskommunernas skatteunderlag (inklusive statliga bidrag), vilket motsvarar
12:52 kronor per invånare sett på hela länet. Vid årets ingång beräknades avgiften vara
oförändrad, 0,38 promille, men genom en gynnsam utveckling, bl.a. i form av nya intäkter
(bl.a. sålda tjänster) och ökat antal kursdeltagare beslutade styrelsen att sänka
medlemsavgiften.
Förbundet administrerar även kommunernas avgifter för marknadsföring till Position Skåne
AB, till gemensamma ledningsfordon inom räddningstjänsten samt rådet för
kommunalekonomisk forskning och utbildning, KEFU. Av dessa medel, sammanlagt cirka
8,9 miljoner kronor, ingår endast 1,2 miljoner i förbundets totala omsättning. Kommunernas
avgifter till Position Skåne, 7,7 miljoner kronor under 2006, påverkar inte förbundets resultat
eftersom de ograverat förs vidare till bolaget.
Pensioner
Kommunförbundet Skånes pensionsåtagande uppgick vid årsskiftet 2006/2007 till
13,2 miljoner kronor (inklusive individuell del). Detta åtagande hanteras genom att medel
avsätts i en pensionsstiftelse, vars tillgångar vid årets slut uppgick till 17,7 miljoner kronor.
Pensionsstiftelsen ökade i värde under året med cirka 13,7 % (2005 ökade stiftelsen med
21,9 %). Under året har ingen inbetalning gjorts till pensionsstiftelsen. Stiftelsens tillgångar
uppgår till 134 % av den beräknade pensionsskulden.
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Resultat
Årets resultat för Kommunförbundet Skåne uppgår till 471 tkr (2005: 24 tkr). Tillämpningen
av god redovisningssed har på senare år skärpts i flera avseenden. Bl.a. innebär denna nya
tillämpning att en striktare syn gäller för hanteringen av förutbetalda intäkter. Förbundet har i
flera år kunnat föra över förutbetalda intäkter för projekt som ännu inte avslutats, till ett
kommande år. Denna möjlighet är nu begränsad och ställer nya krav på tydliga tidplaner,
slutrapporter m.m. för projekt som förbundet deltar i.
Förslag till disposition av vinst/förlust
Styrelsen föreslår att årets vinst, 471 tkr, överförs i ny räkning.
Resultat och ställning
Resultatet av förbundets verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets
utgång framgår i övrigt av efterföljande resultaträkningar och balansräkningar med noter.

Resultaträkning (tkr)

Not

2006

2005

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa intäkter

2
2

49 344
107
49 451

47 765
131
47 896

3
4
5

-26 692
-22 114
-496
-49 302

-28 332
-19 439
-465
-48 236

149

-340

418
-2
416

365
-1
364

Resultat efter finansiella poster

565

24

Aktuell skatt

-94

Årets vinst

471

Verksamhetens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar
Summa kostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa resultat från finansiella poster
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6

24

Balansräkning (tkr)

Not

2006-12-31

2005-12-31

507
25
532

379
50
429

100
6 882
6 982
7 514

100
6 882
6 982
7 411

31 267
650
453
487
32 857

28 115
300
1 001
4 169
33 585

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

21 641
54 498

51 708
85 293

Summa tillgångar

62 012

92 704

9 405

9 381

471
9 876

24
9 405

3 736
8 140
40 260
52 136

5 863
36 143
41 293
83 299

62 012

92 704

Inga
Inga

Inga
Inga

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Ledningsfordon och andra fordon

7
7
8

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i dotterbolag
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

9
10

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Eget kapital
Kapitalbehållning vid årets början

11

Årets resultat
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser
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Noter
Not 1
Noter till resultat och balansräkning
Förbundets årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd. Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse
med föregående år.
Intäkter
Intäkterna redovisas i den period de uppkommer. Förskott redovisas som förutbetalda
intäkter. Förskott kan även avse pågående projekt som sträcker sig över årsskiftet.
Fordringar/skulder
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalda.
Skulder upptas till nominellt belopp. En fordran (upplupen intäkt) kan även avse pågående
projekt som sträcker sig över årsskiftet.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar upptas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar.
Avskrivningar görs systematiskt över den bedömda nyttjandetiden. Följande
avskrivningstider tillämpas:
Inventarier, verktyg och installationer
Datorutrustning
Fordon

20 %
30 %
30 %

Finansiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas till
anskaffningsvärde. Har en finansiell anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än
det bokförda värdet skrivs tillgången ner till detta lägre värde om det kan antas att
värdenedgången är bestående.

Not 2

Verksamhetens intäkter
2006

2005

Avgifter från kommuner
Kursavgifter
KEFU
Ledningsfordon*
FoU
Energikontoret
KTU **
Övriga intäkter

14 539
12 021
2 688
319
5 058
5 096
279
9 451

11 424
9 315
3 448
3 036
4 340
3 868
4 035
8 430

Summa

49 451

47 896

* T.o.m. 2005-12-31 hade cirka 3 mkr ackumulerats i avsikt att kunna införskaffa nya
ledningsfordon. Med anledning av ändrade redovisningsregler kunde beloppet ej överföras
till 2006. Summan intäktsfördes och”återbetalades” till kommunerna i form av sänkt
medlemsavgift till förbundet.
** Projektet KTU (Kompetens för tillväxt och utveckling) är ett treårigt projekt, vars
omslutning varit 5 121 tkr. Projektet avslutades 2005-12-31. Posten 279 tkr avser intäkter
som ej kunde redovisas i 2005 års bokslut. Posten motsvaras av en lika stor summa
kostnader (not 3).
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Not 3

Externa kostnader

Lokalkostnader
Kontorskostnader
Datakostnader
Köpta tjänster
-”-, KEFU
-”-, FoU
-”-, Energikontoret
-”-, KTU
Telefon och porto
Kurs och konferensarrangemang
-”-, KEFU
Resekostnader
-”-, KEFU
Tidningar och tidskrifter
Övriga kostnader
-”-, KEFU
Summa
Not 4

2006

2005

1 135
1 264
408
4 565
1 515
1 998
1 005
279
893
7 519
304
2 301
100
141
3 175
90
26 692

1 076
1 350
435
6 954
1 942
1 922
1 714
1 922
981
5 034
343
2 474
146
161
1 754
124
28 332

2006

2005

12 808
724
607
616
1 016
4 596
108
889
750
22 114

10 516
593
358
802
1 055
3 835
125
1 296
859
19 439

40
23

32
20

2006

2005

1 016
12 071
760
4 704
336
889
85

1 014
10 157
593
3 960
329
1 296
140

Personalkostnader

Lönekostnader
Arvoden
Ersättning till uppdragsgivare
-”-, KEFU
Traktamenten och bilersättningar
Sociala avgifter
-”-, KEFU
Pensionskostnader
Övriga personalkostnader
Summa
Medelantal anställda
Tjänstemän
varav kvinnor
Löner och övriga ersättningar
Direktör och styrelse
Övriga anställda
Uppdragstagare
Sociala kostnader exkl pensionskostnader
varav direktör och styrelse
Pensionskostnader
varav direktör och styrelse

Inga avtal om avgångsvederlag har träffats med ledande befattningshavare.
Sjukfrånvaro
Total sjukfrånvaro
varav sjukfrånvaro för män
varav sjukfrånvaro för kvinnor

8 (11)
1(11)

2006

2005

1%
0%
1%

1%
0%
1%

Not 5

Avskrivningar

Ledningsfordon och andra fordon
Inventarier
Summa
Not 6

25
471
496

85
380
465

2006-12-31

2005-12-31

386
32
418

341
24
365

2006-12-31

2005-12-31

2 966
-688
599
2 877

2 668

Inventarier

Inventarier
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Årets utrangeringar
Årets inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående ackumulerade avskrivningar
Återförda avskrivningar avseende utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Summa inventarier
Ledningsfordon och andra fordon
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Årets inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Summa fordon
Utgående restvärde enligt plan
Not 8

2005-12-31

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Ränteintäkter
-”-, KEFU
Summa
Not 7

2006-12-31

298
2 966

-2 587
688
-471
-2 370

-2 207

507

379

2 940
2 940

2 865
75
2 940

-2 890
-25
-2 915

-2 805
-85
-2 890

25

50

532

429

2006

2005

100

100

157

157

150

150

4 000
2 575
6 982

4 000
2 575
6 982

-380
-2 587

Finansiella anläggningstillgångar

1000 aktier i Geodatacenter Skåne AB
Org nummer 556558-4009 med säte i Klippan
1525 aktier i Position Skåne AB
Org nummer 556244-7127 med säte i Malmö kommun
1500 aktier i Skånet AB
Org nummer 556638-8517 med säte i Kristianstad
4000 aktier i VoB Syd AB
Org nummer 556650-4204 med säte i Kristianstad
VoB Syd AB, ägartillskott
Summa

9 1(11)
(11)

Not 9

Övriga fordringar

Mervärdesskatt
Inkomstskatt
Summa

Not 10

47
406
453

167
834
1 001

2006-12-31

2005-12-31

21
0
466
487

771
15
3 383
4 169

Eget kapital

Belopp vid årets ingång
Årets resultat
Belopp vid årets utgång
Summa eget kapital

Not 12

2005

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Upplupna intäkter
Förutbetalda kostnader
Pågående projekt
Summa

Not 11

2006

2006
Förbundet
8 753
484
9 237

KEFU
652
-13
639

9 876

2005
Förbundet
8 721
32
8 753

KEFU
660
-8
652

9 405

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Pågående projekt
Semesterlöner inkl sociala avgifter
Sociala avgifter
Särskild löneskatt
Anslag till KEFU, FoU
Kommunernas avgifter för 2007
Övriga upplupna kostnader
Summa

101(11)
(11)

2006-12-31

2005-12-31

8 328
844
500
174
137
26 115
4 162
40 260

7 562
689
387
785
294
25 824
5 752
41 293

Slutord
Styrelsens strävan är att samtliga medlemskommuner skall uppleva att Kommunförbundet
Skåne driver en verksamhet som är till nytta för utvecklingen av de skånska kommunerna.
Verksamheten skall bedrivas på medlemskommunernas villkor. Ingen kommun skall känna
sig förhindrad att delta i någon av förbundets olika verksamheter.
Denna årsredovisning kommer att föreläggas förbundsmötet den 13 april 2007, för
fastställelse.
Klippan 2007-03-02

………………………………………………
Stefan Lundgren
Ordförande
………………………………………………
Bo Kristiansson
1:e vice ordförande

………………………………………………
Karin Olsson Lindström
2:e vice ordförande

………………………………………………
Thomas Håkansson

………………………………………………
Kristina Jönsson

………………………………………………
Christine Jönsson

………………………………………………
Kjell-Åke Persson

………………………………………………
Per Einarsson

………………………………………………
Inger Nilsson

………………………………………………
Kjell-Arne Landgren

………………………………………………
Margareta Dovsjö

………………………………………………
Tommy Johansson

……………………………………………...
Cecilia Lind

……………………………………………...
Stig Ålund
Förbundsdirektör
Vår revisionsberättelse har avgetts
2007-03-14
.............................................................
Bo Evanth

.............................................................
Sture Nilsson

.............................................................
Sven-Bertil Persson
11
(11)
1(11)

Revisionsberättelse

Till förbundsmötet i Kommunförbundet Skåne
Org nr 837600-9109
Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Kommunförbundet Skåne för år 2006. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna
och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar
är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat
och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett
urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en
revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem
samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när den upprättat
årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Vi har
granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om
någon styrelseledamot har handlat i strid med årsredovisningslagen eller förbundsordningen.
Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande
bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Styrelsens ledamöter har enligt vår bedömning inte handlat i strid med förbundsordningen.
Vi tillstyrker att förbundsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Lund den 14 mars 2007

Bo Evanth

Sture Nilsson

Sven-Bertil Persson
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