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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

Ersättare

Stefan Lundgren (m), Sjöbo, ordförande
Kristina Jönsson (m), Tomelilla
Thomas Håkansson (m), Lomma
Péter Kovács (m), Höganäs
Anja Sonesson (m), Malmö
Bo-Anders Thornberg (m), Hässleholm
Carina Zachau (m), Örkelljunga
Tomas Avenborg (m), Lund
Maria Winberg Nordström (fp), Helsingborg, 2:e vice ordförande Bo Polsten (fp), Staffanstorp
Kjell-Åke Persson (c), Hörby
Anders Pettersson (c), Osby
Per Einarsson (kd), Kristianstad
Liss Böcker (c), Ängelholm
Vakant (s)
Cecilia Lind (s), Eslöv
Inger Nilsson (s), Helsingborg
Kent Mårtensson (s), Ystad
Kent Andersson (s), Malmö
Kerstin Fredriksson (s), Burlöv
Margareta Dovsjö (s), Lund
Torbjörn Lövendahl (s), Staffanstorp
Tommy Johansson (s), Östra Göinge
Ulrika Thulin (s), Perstorp
Lari Pitkä-Kangas (mp), Malmö
Anneli Philipson (v), Malmö

En ledamotsplats och posten som 1:e vice ordförande är vakant efter Bo Kristiansson, som avled
den 22 december 2007. Frågan om fyllnadsval behandlas vid förbundsstämma 2009-05-08.
Styrelsen har under året hållit sex sammanträden och det av styrelsen utsedda arbetsutskottet
fem sammanträden.
Till styrelsen är sex permanenta beredningar knutna. Beredningarnas huvudsakliga uppgift har
styrelsen preciserat i bl.a. följande punkter:
•

•
•

Beredningarna skall bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att största möjliga delaktighet
uppnås bland medlemskommunerna; beredningarnas uppgift är att föra överläggningar med
förtroendevalda i kommunerna (t.ex. presidieträffar) och andra samverkansparter, följa
utvecklingen inom respektive verksamhetsområde, fånga upp kommunernas önskemål och
behov av insatser, väcka förslag till åtgärder samt att regelbundet rapportera om sin
verksamhet till styrelsen.
Beredningarna ansvarar för att förankra sina förslag till beslut i medlemskommunerna.
Beredningarna har en roll som länk mellan nationella, regionala och kommunala nivån inom
sitt verksamhetsområde.

Följande beredningar finns:
• Arbetsmarknads- och näringslivsfrågor (fyra sammanträden under året).
• Kommunalekonomiska frågor (fyra sammanträden under året).
• Kultur-, fritids- och folkhälsofrågor (sex sammanträden under året).
• Samhällsbyggnadsfrågor (fyra sammanträden under året).
• Utbildningsfrågor (tre sammanträden under året).
• Vård- och omsorgsfrågor (tre sammanträden under året).
Dessutom finns en särskild styrgrupp för Energikontoret Skåne, som är en enhet inom
förbundet, samt projektgrupper för olika ändamål, såsom för 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
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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. Bolaget är under avveckling. Under året påbörjades en diskussion med
Region Skåne om omstrukturering av verksamheten. Efter hörande av kommunerna
fastnade styrelsen för att medverka i att en marknadsföringskoncern bildas. Det nya
koncernbolaget benämns Business Region Skåne AB. Ägandet fördelas mellan Region
Skåne (85%) och Kommunförbundet Skåne (15%). Moderbolaget skall äga tre dotterbolag,
ett för investeringsfrämjande insatser, ett för evenemangsfrågor och ett för besöksnäring.
• 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. Ägarna har nu beslutat att bolaget de kommande åren i
huvudsak skall ägna sig åt att förvalta det avtal som reglerar fibernätet efter avtalets
utlöpande samt förbereda tillgången till fibernätet efter det att avtalet med Tele 2 löper ut
2011.
• 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, regionala
samverkansgruppen för vård och omsorg (gemensam mellan Kommunförbundet Skåne och
Region Skåne; namnändrades under året till Samverkansgruppen för vård och omsorg), KEFU,
Vårdalinstitutet, partnerskap för strukturfonder m.fl.
Tjänstemannaorganisation
Till stöd för den politiska organisationen finns ett förbundskansli fördelat på tre kontor i vardera
Klippan, Lund och Malmö (energikontoret).
Vid årets slut uppgår personalstyrkan till 49 (år 2007:44) årsarbetare. Utslaget på hela året har
44,2 (år 2007:38,7) årsarbetare varit anställda, varav 29 kvinnor och 15 män. Av personalen är
10,8 (år 2007:10,9) anställda i tidsbegränsade projekt.

Åldersfördelningen på samtliga anställda i Kommunförbundet Skåne 2008-12-31.

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
2 (16)
2

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 2008

Kommunförbundet Skåne har verksamhet 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 innehar.
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 2007 års siffror):
Antal
arrangemang
Kommunledningskonferenser, chefsträffar,
nätverksträffar, temakonferenser o.dyl.
Utbildning/kompetensutveckling

75

Antal
deltagare

(79)

4 885

(2 833)

133 (164)

5 216

(7 372)

Vägledarkompetensen (studie- och
yrkesvägledningsprojekt)

49

(43)

1 867

(2 079)

FoU Skåne - individ- och
familjeomsorg

32

(21)

472

(750)

FoU Skåne – äldreomsorg

21

(66)

1 303

(1 550)

FoU Skåne – handikappomsorg

27

(28)

491

(431)

Energikontoret Skåne

19

(19)

1 500

(833)

356 (420)

15 734

(15 848)

Summa

Totalt sett har antalet arrangemang minskat med 15 % sedan föregående år, och antalet
deltagare med 1 %.
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
avgiftsnivå.
Mycket av förbundets arbete bedrivs i projektform. I huvuddelen av de drygt 100 genomförda
eller 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.
Händelser under året
Ur den flora av projekt och aktiviteter som förbundet arbetade med under 2008, vill vi lyfta fram
följande:
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•

Våra grannlän, främst Blekinge och Kronoberg har i en framställan till Region Skåne önskat
inleda en diskussion om förutsättningarna för att bilda en storregion. Samtal har inletts,
varvid Kommunförbundet Skåne är en medverkande part på såväl politisk som tjänstemannanivå. En inledande del i arbetet är att identifiera redan pågående samarbeten över
länsgränserna. Perspektivet på arbetet är långsiktigt och siktar på ett ställningstagande
tidigast inför 2014.

•

Parallellt har Kommunförbundet Skåne internt och med medlemskommunerna startat en diskussion och analys av vad det regionala utvecklingsansvaret innebär och hur förbundet
och medlemmarna skall förhålla sig till hur den regionala utvecklingen skall utformas.

•

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 (2008 deltog 347 personer från
32 kommuner) och kunskapsresorna till länder i Skånes närhet. Under 2008 gick
kommunledningsresan till Haparanda-Tornio.

•

Tillsammans med alla kommuner och Region Skåne har arbetet med utveckling av IT-stöd
till samordnad vårdplanering (SVPL) kommit igång ordentligt. Ett stödsystem har
upphandlats och beräknas vara i full drift från hösten 2009.

•

En s.k. HSA-katalog (HSA = hälso- och sjukvårdens adressregister) är under utarbetande
för kommunerna och Region Skåne. Målet är att vårdgivare och all annan personal i hela den
skånska vården på ett enkelt och säkert sätt ska kunna hitta aktuella och korrekta
kontaktuppgifter om andra vårdgivare eller personer, till exempel namn, professionell(a)
roll(er), adresser, telefonnummer, e-postadresser och ansvarsområden oberoende av
organisation.

•

Ett projekt rörande hälsodata för barn (Barnhälsodataprojektet) rör överföring av
information mellan skolhälsovården och den regionala hälso- och sjukvården. Det är ett
nationellt projekt som kan användas som modell för andra likartade samverkansprojekt.
Skåne är en pilotregion för detta arbete.

•

Ett ramavtal kring personer över 18 år med psykisk funktionsnedsättning/psykisk sjukdom
har arbetats fram gemensamt av Kommunförbundet Skåne och Region Skåne. Ramavtalet
ska ligga till grund för lokala överenskommelser som ska slutas mellan kommunerna och
den psykiatriska verksamheten.

•

Ett ramavtal för familjecentral och en mall för lokalt avtal har tagits fram av en arbetsgrupp
med representanter från kommunerna och Region Skåne. Avtalen ska ligga till grund för och
utgöra ett stöd vid regleringen av nuvarande verksamheter eller vid bildandet av nya
familjecentraler.

•

Dokumentet ”Vägledande rekommendationer för arbetet med barn och ungdomar i
behov av särskilt stöd” har tagits fram gemensamt av Region Skåne och
Kommunförbundet Skåne tillsammans med representanter från kommunerna.
Rekommendationerna ska utgöra en plattform för de lokala utvecklingsarbeten och
överenskommelser som krävs framöver.

•

Tillsammans med Region Skåne påbörjades i juni en översyn av
överenskommelsen ”Gränssnitt för samverkan”. Arbetet ska resultera i att
tillämpningen av överenskommelsen underlättas, bl.a. genom att den uppdateras till
de förhållanden som råder i dag. I uppdraget ingår att identifiera och samla ihop
pågående och tidigare arbeten/överenskommelser som direkt har koppling till
”Gränssnitt för samverkan” och andra verksamhetsområden där
ansvarsfördelningen mellan kommunerna och Region Skåne reglerats via
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avtal/överenskommelser under perioden 2002-2008. Översynen beräknas vara klar i
början av 2009.
•

Förbundet har i samverkan med Region Skåne fått statliga medel till ett 3-årigt projekt för att
implementera Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård.
Eftersom riktlinjerna gäller såväl medicinska som sociala insatser poängteras vikten av
samverkan mellan olika huvudmäns verksamheter. Projektet pågår fram till februari 2011.

•

Med anledning av den nya vårdformen öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen
rättspsykiatrisk vård har Kommunförbundet Skåne tagit initiativ till att arbeta fram
gemensamma rutiner kring samordnad vårdplanering för samtliga kommuner i Skåne och för
psykiatrin i Region Skåne. Malmö stad har varit sammankallande i en arbetsgrupp och
referensgrupp där 20 av Skånes 33 kommuner har varit representerade tillsammans med
företrädare från psykiatrin.

•

Det treåriga projektet med att ta fram gemensamma nyckeltal, ekonomiska och
kvalitetsmässiga, inom vård och omsorg, fortgick under 2008. Eftersom både
Socialstyrelsen och SKL startat omfattande arbeten inom området har vi på olika sätt sökt
samordna det skånska arbetet med de nationella. Projektet avslutas i sin nuvarande form
under 2009.

•

Kommunförbundet Skåne initierade tidigt 2008 ett förslag om en kraftsamling av berörda
myndigheter och kommuner inom integrations- och migrationspolitiken. Landshövdingen,
som företrädare för staten/länsstyrelsen och med det regionala huvudansvaret för frågorna,
antog förbundets förslag. En strategisk samverkansgrupp har bildats med bred
representation av länets ledande tjänstemän. I denna ingår såväl representanter från
kommunernas ”4-hörn”-samarbeten som från Kommunförbundet Skåne. Bl.a. har en regional
samverkansöverenskommelse slutits, vilken årligen skall revideras.

•

I samband med att Skånetrafiken bildades 1998 tecknades ett samarbetsavtal mellan
kommunerna och Region Skåne (som ny trafikhuvudman). Ett behov av översyn av
avtalet har konstaterats under senare år. Ett reviderat avtal har Kommunförbundet Skåne
och Region Skåne enats om. Detta antogs under året av samtliga kommuner.

•

Ett nytt radiokommunikationssystem, RAKEL, för s.k. blåljusmyndigheter (bl.a.
kommunernas räddningstjänst) har diskuterats i flera år. Sedan staten aviserat betydligt
bättre villkor (bl.a. sänkta kostnader) har förbundsstyrelsen rekommenderat de skånska
kommunerna att ansluta sig till systemet.

•

Räddningstjänsterna i Skåne har tecknat avtal med Region Skåne. Avtalet innebär att
räddningstjänsterna även blir utkallade till olika sjukvårdinsatser samt "I väntan på
ambulans".

•

Sedan 2004 har Kommunförbundet Skåne i samverkan med Region Skåne bedrivit en stödverksamhet till Skånes kommuner för utveckling av entreprenörskapsaktiviteter i skolan.
Med utgångspunkt i dessa erfarenheter utarbetade förbundet under andra halvåret 2008 en
projektansökan till Europeiska Socialfonden som beviljades med 9,2 Mkr av ESF-rådet i
december. Insatserna omfattar ett brett utbildningsprogram för skolpersonal vid 87
deltagande arbetsställen på 63 olika skolor i 21 kommuner. Projektperioden omfattar
2009-01-15 - 2010-12-31. Drygt 2 650 personer i Skåne/Blekinge kommer att beröras.

•

Regeringens förväntningar av kommunal medfinansiering av statlig väg och järnväg har
accentuerats genom den nya planeringsprocessen inför planperiod 2010-2021.
Medfinansieringsfrågan har medvetandegjorts i kommunerna både ur principiellt perspektiv
som i direkta satsningar.
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•

Regeringen har tillsatt en statlig utredare för att finna formerna för ett slopat monopol inom
kollektivtrafiken. Kommunerna har uppmärksammats på denna kommande förändring.

•

Miljösamverkan Skåne är ett samverkansprojekt inom miljöområdet. Det startade 2005.
Huvudmän för projektet är Kommunförbundet Skåne/Skånes kommuner och Länsstyrelsen i
Skåne län. Inom ramen för denna samverkan genomförs ett antal konkreta, väl avgränsade
projekt. Syftet är att genom stöd till i första hand myndighetsutövning stärka kommunernas
möjlighet att hålla en hög kvalité på sin tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt att
effektivisera tillsynen genom ett bättre resursnyttjande.

•

Kommunförbundet Skåne har under 2008 och åren närmast dessförinnan medverkat vid
utredning av samverkan i kommunalförbund för främst myndighetsuppgifter inom
miljö- och hälsoskyddsområdet. Detta har resulterat i beslut respektive
principöverenskommelse om sådan samverkan i kommunalförbund som under 2009 övertar
dessa uppgifter i en kommungrupp (3 kommuner) i Sydostskåne och en kommungrupp (5
kommuner) i Nordvästskåne.

•

Skånes energiting genomfördes 2008 för andra gången, med 400 deltagare. Tinget tjänar
som en bra samlingspunkt för alla energiintresserade i Skåne, med föreläsningar och
utställningar.

•

Samverkan har inletts med Region Skånes klimatberedning. Arbetet är ett viktigt steg för att
samla Skånes kommuner och Region Skånes verksamheter kring den viktiga klimatfrågan.

•

Gymnasiesamverkan i Skåne har utvecklats vidare under 2008. Vi har nu uppnått de
viktigaste målen som ställdes upp 2001. Samverkan bygger på 5 ”ben”: gemensamt
intagningssystem, gemensam webbportal, gemensam beräkningsgrund för interkommunal
ersättning, fritt sök i hela Skåne och fördjupad samverkan. Under året genomfördes
upphandlingen av ett gemensamt intagningssystem. Avtalet om fritt sök i hela Skåne och
fördjupas samverkan undertecknades.

•

Möten med de vuxenutbildningsansvariga i Skåne hålles kontinuerligt. Beredningen för
arbetsmarknads- och näringslivsfrågor och beredningen för utbildningsfrågor tog under året
initiativ till att förbundet framgent skall arbeta med vuxenutbildningssamverkan i Skåne,
på i princip samma sätt som skett beträffande gymnasiesamverkan.

•

Teknikcollege i Skåne har utvecklats ytterligare och samverkan har även inletts med
Teknikcollege i Blekinge och Region Blekinge. Godkända teknikcollege är idag: ”Västra
Skåne” (Landskrona, Kävlinge, Svalöv), ”Mitt i Skåne” (Eslöv, Höör, Hörby), ”Ystad/Österlen”
(Sydskånska gymnasieförbundet och Simrishamn).

•

I början av juni månad 2008 ackrediterades hela Skåne som Vård- och omsorgscollege. I
åtta olika delområden i Skåne pågår arbetet med att ansöka om att bli ett lokalt Vård- och
omsorgscollege. Ansökan från Ystad /Österlen insändes i december och från övriga
beräknas ansökningar komma i början av 2009.

•

För andra gången arrangerade förbundet tillsammans med 22 skånska kommuner
”Mötesplats vård och omsorg”. Syftet med ”mötesplatsen” är att lyfta fram och sprida
goda idéer, att inspireras och lära av varandra, att stärka yrkesroller och att knyta nya
kontakter. I 2008 års arrangemang deltog ca 2 000 personer i sammanlagt 45 seminarier,
en utställning med kommunala och privata utställare samt föreläsningar.

•

Ett annat stort arrangemang som upprepades, nu för femte gången, var de s.k.
Assistentdagarna, två specialinriktade dagar för administrativa assistenter och
motsvarande. Syftet med dagarna är att ge personalgrupperna en stärkt yrkesroll och
personlig kompetensutveckling. Dagarna samlade 163 deltagare.
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•

Kommunförbundet Skåne och Region Skåne erbjuder nu alla förskolor, grundskolor samt
gymnasieskolor möjlighet att kvalitetssäkra och certifiera sitt arbete med processen
”Hälsofrämjande skolutveckling” (som pågått sedan år 2000). Intresset för arbetet är stort
och under första läsåret genomfördes ett tjugofemtal certifieringar i tolv kommuner.
Ytterligare skolor i ett flertal kommuner har lämnat in kvalitetsredovisningar för granskning
och bedömning.

•

Inför revideringen av den skånska folkhälsostrategin God folkhälsa för en bättre framtid
(2006-2009) anordnades under året dialogkonferenser i Skånes fyra "hörn". En förutsättning
för ett framgångsrikt arbete med revideringen är att representanter och aktörer, som är
viktiga i folkhälsoarbetet, ges möjlighet till delaktighet och inflytande. Kommunförbundet
Skåne och Region Skåne, i samverkan med Länsstyrelsen i Skåne och Statens
folkhälsoinstitut, samordnar arbetet kring processen med revideringen.

•

Årets gemensamma styrelsekonferens med vår systerorganisation Städte- und
Gemeindetag Mecklenburg-Vorpommern genomfördes i Wismar och innehöll intressanta
diskussioner och utbyte kring aktuell kommunal utveckling.

•

Kontakterna med systerorganisationerna i Schleswig-Holstein har under året intensifierats,
bl.a. mot bakgrund av att beslutet om fast förbindelse över Fehmarn Bält fattats. Under året
genomfördes ett uppskattat program i Skåne för 36 borgmästare från området.

•

Ett nytt, bredare och mer operativt EU-nätverk, EU-kompetens Skåne, har bildats som ett
resultat av projektet "EU-kompetens Skåne för mångfald och jämställdhet", vilket bedrevs
2006-2007, genom finansiering av Växtkraft mål 3. Det nya EU-kompetens Skåne-nätverket
består av nyckelpersoner som arbetar med EU-projektutveckling i Skånes kommuner samt
vissa kommuner i Blekinge.

•

Förbundsstyrelsen har beslutat att utarbeta en gemensam forskningsstrategi med syfte att
få en bred bild av de kunskapsområden som Skånes kommuner bedömer som viktiga.
Kultur i vården är en enhet inom Region Skåne, men med placering hos Kommunförbundet
Skåne i Lund. Enheten fick under året förtroendet att leda det nationella nätverket för kultur i
vården. Ett första möte med skånskt ordförandeskap hölls i Luleå i december.

•

Mängder av andra projekt (drygt 100) har förbundet under det gångna året varit involverat i,
antingen som ledande part eller som deltagare.

Förbundets interna arbete

Förbundet har den senaste tioårsperioden expanderat kraftigt. 1999 hade Kommunförbundet
Skåne 22,5 anställda. Under 2008 uppgick personalstyrkan till 44,2 helårsanställda. En sådan
expansion ställer stora krav på förändringar av administrationen. Under 2008 har förbundet
installerat ett nytt ekonomi- och löneadministrationssystem.
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Ekonomi
Finansiering
Förbundsavgiften för Kommunförbundet Skånes uppgick under 2008 till 0,38 promille av
medlemskommunernas skatteunderlag (inklusive statliga bidrag), vilket motsvarar
15 kronor per invånare sett på hela länet. Finansieringen av förbundets verksamhet totalt kan
illustreras på följande sätt:
Övrigt
18%

Förbundsavgifter
26%

Energikontoret
17%
FoU
12%

KEFU
8%

Avgif ter för kurser
och konf erenser
19%

Förbundet administrerar även kommunernas avgifter för marknadsföring till Business Region
Skåne AB (tidigare Position Skåne AB), till gemensamma ledningsfordon inom räddningstjänsten
samt rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning, KEFU. Av dessa medel,
sammanlagt cirka 10 miljoner kronor, ingår endast 1,7 miljoner i förbundets totala omsättning.
Kommunernas avgifter till Business Region Skåne AB, 8,3 miljoner kronor under 2008, påverkar
inte förbundets resultat eftersom de ograverat förs vidare till bolaget.
Pensioner
Kommunförbundet Skånes pensionsåtagande uppgick vid årsskiftet 2008/2009 till 16,9 miljoner
kronor (inklusive individuell del). Detta åtagande hanteras genom att medel avsätts i en
pensionsstiftelse, vars tillgångar vid årets slut uppgick till 14,2 miljoner kronor. Pensionsstiftelsen
minskade i värde under året med 21,4 % (2007 ökade stiftelsen med 1,7 %). Under året har
avsättning gjorts med 1,8 miljoner kronor till pensionsstiftelsen. Stiftelsens tillgångar uppgår till
95 % av den beräknade pensionsskulden.
Resultat
Årets resultat för Kommunförbundet Skåne uppgår till 0 tkr (2007: 20 tkr). Verksamheten
uppvisar ett överskott på drygt 0,9 miljoner kronor men till följd av att pensionsstiftelsen minskat
till en nivå långt under vad som motsvarar pensionsskulden till de anställda har styrelsen fört över
det beloppet till stiftelsen.
Utblick mot framtiden
Den globala ekonomiska krisen går inte spårlöst förbi Kommunförbundet Skåne.
Medlemsavgifterna styrs av utvecklingen av kommunernas skatteunderlag. I tider när det
minskar, eller åtminstone inte ökar i samma takt som tidigare, så påverkar det förbundet.
Styrelsen har därför antagit en budget för 2009, som kan betraktas som stram. Mycket lite är
avsatt för nya projekt.
En annan faktor som har med den ekonomiska situationen i samhället att göra, är huruvida
kommunerna kommer att dra ner på sina fortbildningsinsatser. Tendenser till att så kan bli fallet
de närmaste åren, kan skönjas. I det fallet har förbundet en bra beredskap för att anpassa sig till
en ny verklighet.
Styrelsen har kontinuerligt diskussioner om framtidsfrågor, inte bara med koppling till den globala
ekonomiska situationen, utan i lika hög grad om inriktningen av verksamheten. Sådana
inriktningsdiskussioner sker med utgångspunkt från vad kommunerna har för krav och
förväntningar på verksamheten.
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Resultat och ställning

Resultatet av förbundets verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets
utgång framgår i övrigt av efterföljande resultaträkning och balansräkning med noter.

Resultaträkning (tkr)

Not

2008

2007

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa intäkter

2
2

66 861
258
67 119

57 852
265
58 117

3
4
5

-38 200
-29 762
-538
-68 500

-32 407
-25 893
-526
-58 826

-1 381

-709

1 388
-2
1 386

729
729

5

20

Aktuell skatt

-5*

0

Årets vinst

0

20

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

6

Resultat efter finansiella poster

* Skatten för 2008 avser skatt på överskottet 2007.
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Balansräkning (tkr)

Not

2008-12-31

2007-12-31

428
11
439

619
11
630

100
6 307
6 407
6 846

100
6 882
6 982
7 612

45 174
754
617
1 888
48 433

40 593
865
808
1 259
43 525

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

18 355
66 788

19 738
63 263

Summa tillgångar

73 634

70 875

9 896

9 876

0
9 896

20
9 896

5 099
7 385
51 254
63 738

4 728
7 789
48 462
60 979

73 634

70 875

Inga
Inga

Inga
Inga

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Ledningsfordon och andra fordon

7
7

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i dotterbolag
Andra långfristiga värdepappersinnehav

8

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

12

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
2008

2007

Avgifter från kommuner
Kurs- och konferensavgifter
KEFU
Ledningsfordon
FoU
Energikontoret
Övriga intäkter

17 785
13 118
5 249
502
7 705
11 043
11 717

16 601
12 634
2 474
585
5 822
7 778
12 223

Summa

67 119

58 117

Den kraftiga ökningen av intäkterna för KEFU beror i första hand på att ett nytt avtal tecknades
fr.o.m. den 1 januari 2008, i vilket kommunerna och Region Skåne fördubblade sina insatser.
Intäkterna för Energikontoret är också anmärkningsvärd. Den beror på att flera stora projekt
tillkom under året. Intäkterna från bidragsgivare/medfinansiärer inflöt i god tid i inledningen av
projekten, exempelvis beträffande Biogas Syd. I viss mån kan samma förklaring ges vad gäller
FoU.
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Not 3

Externa kostnader

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

2008

2007

1 344
1 148
457
7 046
3 198
1 046
3 513
782
8 630
3 479
214
7 343
38 200

1 388
1 224
407
6 287
1 470
1 546
2 704
1 170
8 244
2 974
275
4 718
32 407

2008

2007

18 081
632
576
802
6 400
1 944
1 327
29 762

15 327
662
1 416
1 054
5 519
1 164
751
25 893

44,2
29,1
15,1

38,7
22,4
16,3

2008

2007

1 058
17 655
576
6 400
343
1 944
41

1 143
15 148
1 114
5 519
371
1 164
38

Personalkostnader

Lönekostnader
Arvoden
Ersättning till uppdragsgivare
Traktamenten och bilersättningar
Sociala avgifter
Pensionskostnader
Övriga personalkostnader
Summa
Medelantal anställda
-varav kvinnor
-varav män
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 långtidssjukfrånvaro*
- sjukfrånvaro för män
- sjukfrånvaro för kvinnor
- anställda – 29 år**
- anställda 30 – 49 år
- anställda 50 år -

2008

2007

1,37 %
30,60 %
0,26 %
1,95 %
1,65 %
0,81 %

2,63 %
48,63 %
1,84 %
3,22 %
0,88 %
3,81 %

* Med långtidssjuk avses sjukfrånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer.
** Färre än 10 anställda.
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Not 5

Avskrivningar
2008-12-31

2007-12-31

0
489
49
538

31
495
526

2008-12-31

2007-12-31

1 155
111
122
1 388

672
51
6
729

2008-12-31

2007-12-31

3 484
-866
348
2 966

2 877
0
607
3 484

-2865
816
-489
-2 538

-2 370
0
-495
-2 865

428

619

Ledningsfordon och andra fordon
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Årets utrangeringar
Årets inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2 957
-1 319
0
1 638

2 940

Ingående ackumulerade avskrivningar
Återförda avskrivningar avseende utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-2 946
1 319
0
-1 627

-2 915

11

11

439

630

Ledningsfordon och andra fordon
Inventarier
Förlust vid avyttring av inventarier
Summa
Not 6

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Ränteintäkter
-”-, KEFU
Valutavinst
Summa
Not 7

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

Summa fordon
Utgående restvärde enligt plan

13 (16)

13

17
2 957

-31
-2 946

Not 8

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
Not 9

157

150

150

4 000
2 000
6 407

4 000
2 575
6 982

2008

2007

0
500
117
617

190
499
119
808

2008-12-31

2008-12-31

0
136
775
977
1 888

27
76
0
1 156
1 259

Eget kapital

Belopp vid årets ingång
Årets resultat
Belopp vid årets utgång
Summa eget kapital
Not 12

157

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Upplupna intäkter
Upplupna ränteintäkter
Förutbetalda kostnader
Pågående projekt
Summa
Not 11

100

Övriga fordringar

Mervärdesskatt
Inkomstskatt
Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Summa
Not 10

100

2008
Förbundet
9 498
-239
9 259

KEFU
398
239
637

9 896

2007
Förbundet
9 237
261
9 498

KEFU
639
- 241
398

9 896

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Pågående projekt
Semesterlöner inkl sociala avgifter
Sociala avgifter
Särskild löneskatt
Anslag till KEFU, FoU
Kommunernas avgifter för 2009
Övriga upplupna kostnader
Summa
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2008-12-31

2007-12-31

15 961
1 113
586
501
22
30 099
2 972
51 254

16 254
976
587
229
197
27 808
2 411
48 462

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. lngen kommun skall känna sig
förhindrad att delta i någon av förbundets olika verksamheter.
Under 2008 moderniserades förbundets grafiska profil. I samband med detta antogs en devis för
Kommunförbundet Skåne; Många är starkare än en. Kommunförbundet Skåne är det till
medlemsnumerären största regionala kommunförbundet i landet. I de flesta sammanhang är det
en fördel att ha en så gedigen grund för att driva utvecklingsprojekt och att bedriva
intressebevakning.
Denna årsredovisning kommer att föreläggas förbundsmötet våren 2009, för fastställelse.
Klippan 2009-04-03
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Maria Winberg Nordström
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Förbundsdirektör

Vår revisionsberättelse har avgetts
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Revisionsberättelse
Till förbundsmötet i Kommunförbundet Skåne
Org nr 837600-9109

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Kommunförbundet Skåne för år 2008. 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 årsiedovisningen 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 piöva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de
betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när den upprättat årsredovisningen samt att
utvårdera den samlade informationen i årsredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut,
åtgärder och förhållanden iföreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har
nanOtat i strid med årsredovisningslagen eller förbundsordningen. Vi anser att vår revision ger
oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Arsredovisningen 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.
Viiillstyrker att förbundsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Lund den 3 april 2009

C*)'tMr* E-P'a--'-Sven-Bertil Persson

Sture Nilsson
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