ÅRSREDOVISNING

2009

Förord
Kommunförbundet Skånes viktigaste malgrupp :ir alla de som är verksamma i den
kommunala verksamheten. såviil förtroendevaida som anställda.
KommunJörbundets uppdEg kan sammanfattas i ryra huvudprmkter
V:ima och stödja utvecklingen av den kommunala självstyrelsen
Bevaka kommrmemas intressen inom alla verksamhetsområden
Friimja samverkan melian kommunerna
Bistå kornmunerna i utvecklingen av deras verksamhet

.
o
r
.

Mycket av förbundets arbete bedrivs i projektform. I huvuddelen av de drygt 100
genomförda eller pågående projekten stora som små är kommunema representorade.
I många fall leds proj ekten av tj iinstemain på Kommunförbundet Skåne medan förbundet
i andra projekt endast :f deltagare. En mycket stor del av projekten sker i samverkan
med Region Skåne. I verksamhetsberättelsen redovisas de rcsultat som uppoåtts under
2009.
Styrelsen har kontinuerligt diskussioner om Aamtdsfrågor. Sådana inriktningsdiskussioner sker med utgångspunkt liån vad kommunerna har ör kav och {ijNäntningar på
verksamheten.

Den globala ekonomiska kdsen gar inte spårlöst förbi Kommunfötbundet Skåne.
Medlemsavgifterna styrs av utvecklingen av kommunemas skatteunderlag. I tider när
det minskar, eller åtminstone inte ökar i samma takt som tidigare påverkar det 1ötbundet. Under 2009 tog sig detta b1.a. uttryck i att förbundets kursverksamhet hade fline
deltagare än tidigare år.
St\Telsen har

liir 2010 aritagit

en stram budget.

Lundgren
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Årsredovisning 2009
Förvaltningsberättelse
Org nr 837600-9109
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
Anja Sonesson (m), Malmö
Carina Zachau (m), Örkelljunga
Maria Winberg Nordström (fp), Helsingborg, 2:e v ordf
Kjell-Åke Persson (c), Hörby
Per Einarsson (kd), Kristianstad
Cecilia Lind (s), Eslöv, 1:e v ordf 1)
Inger Nilsson (s), Helsingborg
Kent Andersson (s), Malmö
Margareta Dovsjö (s), Lund
Tommy Johansson (s), Östra Göinge
Yngve Petersson (mp), Lund 2)
1)
2)
3)
4)

Ersättare
Kristina Jönsson (m), Tomelilla
Péter Kovács (m), Höganäs
Urban Widmark (m), Hässleholm 3)
Tomas Avenborg (m), Lund
Bo Polsten (fp), Staffanstorp
Anders Pettersson (c), Osby
Liss Böcker (c), Ängelholm
Anders Tell (s), Kristianstad 4)
Kent Mårtensson (s), Ystad
Kerstin Fredriksson (s), Burlöv
Torbjörn Lövendahl (s), Staffanstorp
Ulrika Thulin (s), Perstorp
Anneli Philipson (v), Malmö

Var under tiden 1 januari – 7 maj 2009 ersättare i styrelsen.
Ersatt Lari Pitkä-Kangas (mp), Malmö, vid förbundsmötet 2009-05-08.
Ersatt Bo-Anders Thornberg (m), Hässleholm, vid förbundsmötet 2009-05-08.
Ersatt Cecilia Lind (s), Eslöv, vid förbundsmötet 2009-05-08

Styrelsen har under året hållit fem sammanträden och det av styrelsen utsedda
arbetsutskottet fem sammanträden.
Till styrelsen är sju 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.
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Följande beredningar finns:
• Arbetsmarknads- och näringslivsfrågor (fyra sammanträden under året)
• Kollektivtrafik och transportinfrastruktur (nio sammanträden under året).
• Kommunalekonomiska frågor (fem sammanträden under året).
• Kultur-, fritids- och folkhälsofrågor (fem sammanträden under året).
• Samhällsbyggnadsfrågor (fyra sammanträden under året).
• Utbildningsfrågor (fyra sammanträden under året).
• Vård- och omsorgsfrågor (fyra sammanträden under året).
Dessutom finns en särskild styrgrupp för Energikontoret Skåne, som är en enhet inom
förbundet, samt projektgrupper för olika ändamål, såsom för gymnasiesamverkan och
vuxenutbildningssamverkan.
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.

4

Finansiering
1. Omsättningen – intäktsutvecklingen
Kommunförbundet Skånes omsättning, d.v.s. summan intäkter per år har ökat från
47 896 tkr år 2005 till 68 835 tkr år 2009. Det är en procentuell ökning med ca 43 %.
Under not 2 i resultaträkningen redovisas de övergripande intäktsposterna för tre år och
där framgår att ”Övriga intäkter” och ”Energikontoret”, som till stor del utgör projektmedel, ökat sammantaget med ca 10 mkr mellan 2007 och 2009. I ”Övriga intäkter”
ingår exempelvis projekten ENTRIS, Intagningssystem till gymnasieskolan, Samhällsoch hälsoinformatörer och Inköpssamverkan. Redovisade intäkter på Energikontoret är
både i form av avgifter för energirådgivning till kommuner, uppdragsutbildningar och
projekt.
Tkr

Omsättning

Förbundsavgiften för Kommunförbundet Skåne uppgick 2009 till 0,38 promille av
medlemskommunernas skatteunderlag (inklusive statliga bidrag), vilket motsvarar
15:50 per invånare sett på hela länet. Finansieringen av förbundets verksamhet totalt
framgår nedan.
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Förbundet administrerar även kommunernas avgifter för marknadsföring till Business
Region Skåne AB, till gemensamma ledningsfordon inom räddningstjänsten samt rådet
för kommunalekonomisk forskning och utbildning, KEFU. Av dessa medel, sammanlagt cirka 10,3 miljoner, ingår endast 1,5 miljoner i förbundets totala omsättning. Kommunernas avgifter till Business Region Skåne AB 8,8 miljoner kronor under 2009,
påverkar inte förbundets resultat eftersom de ograverat förs vidare till bolaget.
2. Kostnadsutvecklingen
Kommunförbundet Skåne hade år 2009 kostnader om totalt 69,1 mkr. Av dessa finansieras ca 30 % av avgifter. Övrig finansiering är exempelvis abonnemangsavtal, projektmedel, kurs- och konferensavgifter, avtal energirådgivning.
3. Årets resultat
Årets resultat för Kommunförbundet Skåne är 0 liksom för år 2008. Verksamheten uppvisar ett överskott på drygt 1 miljon kronor. Resultatet har möjliggjort en inbetalning till
pensionsfonden med 0,8 Mkr exkl. särskild löneskatt. Motsvarande förhållande förelog
2008.
Tkr

Resultatutveckling 2005 - 2009
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4. Eget kapital
Det egna kapitalet uppgick 31 december 2009 till 9,9 miljoner kronor. Av diagrammet
nedan framgår att det egna kapitalet varit oförändrat de senaste åren.
Tkr

Eget kapital

5. Tillgångar och skulder
Balansräkningen per den 31 december 2009 visar att summa tillgångar och summa eget
kapital och skulder uppgår till ca 76 miljoner. I balansomslutningen ingår
medlemsavgifterna för 2010, dessa är fakturerade i december månad på samma sätt som
tidigare år. Det är ingen större skillnad i balansomslutningen mellan nedan redovisade
år förutom år 2005 då Kommunförbundet Skåne hade hand om de s.k. Miltonpengarna,
d.v.s. stöd till kommunerna för insatser inom psykiatrin.
Tkr

Tillgångar, Skulder och Eget kapital
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6. Antalet årsarbetare
Vid årets slut uppgår personalstyrkan till 58 (år 2008: 49) årsarbetare. Utslaget på hela
året har 54 (år 2008: 44,2) årsarbetare varit anställda. Av personalen är 16,5 (år 2008:
10,8) anställda i tidsbegränsade projekt.
7. Fördelning mellan kvinnor och män
Kommunförbundet Skåne har fler kvinnor än män anställda. Vid jämförelse mellan
2005 och 2009, var antalet kvinnor 2005 20 stycken och 2009 33, 1. Motsvarande
anställda män var 2005 12 stycken och 2009 20,8. 2009 är antalet män ca 36 % utifrån
totalt antal anställda vid utgången av 2009.
8. Sjukfrånvaron
Sjukfrånvaron under 2009 är marginell med 0,01 %. Omräknat till timmar är den totala
sjukfrånvaron 849 timmar av totalt 112 114 arbetade timmar. Under 2007 och 2008 var
det två personer som var långtidssjukskrivna, därav högre procentsatser under ”varav
långtidssjukfrånvaro” av den totala sjukfrånvaron.
2009

2008

2007

Total sjukfrånvaro

0,01 %

1,37 %

2,63 %

- varav långtidssjukfrånvaro *

0,00 %

30,60%

48,63%

- sjukfrånvaro för män

0,01 %

0,26 %

1,84 %

- sjukfrånvaro för kvinnor

0,01 %

1,95 %

3,22 %

- anställda – 29 år **

-

-

-

- anställda 30 – 49 år

0,01 %

1,65 %

0,88 %

- anställda 50 år -

0,01 %

0,81 %

3,81 %

*) Med långtidssjuk avses sjukfrånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer.
**) Färre än 10 anställda.

9. Övriga ekonomiska förbindelser – pensionsåtaganden
Kommunförbundet Skånes pensionsåtagande uppgick vid årsskiftet 2009/2010 till 18,4
miljoner kronor (inklusive individuell del). Detta åtagande hanteras genom att medel
avsätts i en pensionsstiftelse, vars tillgångar vid årets slut uppgick till 18,3 miljoner
kronor. Pensionsstiftelsen ökade i värde under året med 21,1 % (2008 ökade stiftelsen
med 21,4 %). I samband med bokslutet har avsättning gjorts med 0,8 miljoner kronor
till pensionsstiftelsen. Stiftelsens tillgångar uppgår därmed till 104 % av den beräknade
pensionsskulden.
10. Förbundsavgiften
Kommunförbundet Skånes styrelse beslutade 2008-10-03 att avgiften för Kommunförbundet Skånes verksamhet 2009 ska vara oförändrad, 0,38 promille av kommunernas
samlade skatte- och bidragsintäkter.
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11. Bolag, resultatenhet, representanter
Kommunförbundet Skåne äger/deläger följande aktiebolag:
Geodatacenter Skåne AB samordnar och utvecklar kommunernas geografiska databasinformation. Ägarandel 100 %.
VoB Syd AB sköter driften av hem för vård och boende. Övrig delägare är kommunalförbundet VoB Kronoberg. Ägarandel 50 %.
Skånet AB har samordnat bredbandsutbyggnaden i Skåne. Bolaget förvaltar nu i
huvudsak det avtal med Tele 2, som reglerar utbyggnad av det ortssammanbindande
fibernätet och villkoren för trafiken i detsamma, samt förbereder tillgången till
fibernätet efter det att avtalet med Tele 2 löper ut 2011. Övrig delägare är Region
Skåne. Ägarandel 37,5 %.
Business Region Skåne AB är moderbolag till tre dotterbolag, ett för investeringsfrämjande insatser, ett för evenemangsfrågor och ett för besöksnäring. Under hösten 2010
fattades beslut om att även ett dotterbolag för filmverksamhet skall bildas. Övrig
delägare är Region Skåne. Ägarandel 15 %.
Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning, KEFU, i vilket även Region
Skåne och Lunds universitet ingår, är en resultatenhet inom Kommunförbundet Skåne.
Verksamheten drivs av en särskild utsedd styrelse bestående av nio personer, av vilka
förbundet utser tre ledamöter och tre ersättare.
Kommunförbundet Skåne har representanter i en rad samhällsorgan, i vilka även ingår
representanter för andra organisationer och myndigheter, exempelvis Sydsam, regionala
samverkansgruppen för vård och omsorg, Vårdalsinstitutet, partnerskap för strukturfonder etc.
Sydsam ombildades under året från att vara en ideell förening till ett samarbete byggt på
avtal mellan parterna, som är Region Skåne, Kommunförbundet Skåne, Region
Blekinge, Region Halland, Regionförbundet Jönköpings län, Regionförbundet södra
Småland och Regionförbundet i Kalmar län.
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12. Resultat och ställning
Resultatet av Kommunförbundets Skånes verksamhet samt den ekonomiska ställningen
vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av efterföljande resultaträkning och balansräkning med noter
Resultaträkning (tkr)

Not

Nettoomsättning

2

Övriga rörelseintäkter

2

2009

2008

2007

68 678 66 861 57 852
157

258

265

68 835 67 119 58 117

Summa intäkter
Verksamhetens kostnader
Övriga externa kostnader

3

-34 529 -38 200 -32 407

Personalkostnader

4

-34 029 -29 762 -25 893

Avskrivningar

5

-541

-538

-526

-69 099 -68 500 -58 826

Summa kostnader

-264 -1 381

Rörelseresultat

-709

Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 6

264

1 388

729

0

-2

0

264

1 386

729

Resultat efter finansiella poster

0

5

20

Aktuell skatt

0

-5*

0

Årets vinst
* Skatten på 2008 avser skatt på överskottet 2007.

0

0

20

Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa resultat från finansiella poster
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13. Balansräkning
Balansräkning (tkr)
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Ledningsfordon och andra fordon

Not

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

382
237
619

428
11
439

619
11
630

100
5 457
5 557
6 176

100
6 307
6 407
6 846

100
6 882
6 982
7 612

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

41 032
0
640
3 260
44 932
24 830
69 762

45 174
754
617
1 888
48 433
18 355
66 788

40 593
865
808
1 259
43 525
19 738
63 263

Summa tillgångar

75 938

73 634

70 875

9 896
0

9 896
0

9 876
20

9 896

9 896

9 896

7 050
8 101
50 891
66 042

5 099
7 385
51 254
63 738

4 728
7 789
48 462
60 979

75 938

73 634

70 875

Inga
Inga

Inga
Inga

Inga
Inga

13
33
38

13
25
29

14
28
32

7
7

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i dotterbolag
Andra långfristiga värdepappersinnehav
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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
Årets resultat

11

Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
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Summa eget kapital och skulder
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser
Nyckeltal
Eget kapital i procent av tillgångar
Likvida medel i procent av tillgångar
Likvida medel i procent av kort- o långfristiga
skulder

11

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.
Fordringar/skulder
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalda.
Skulder upptas till nominellt belopp.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar upptas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Avskrivningar görs systematiskt över den bedömda nyttjandetiden. Följande
avskrivningstider tillämpas:
Inventarier, verktyg och installationer 20 %
Datorutrustning
30 %
Fordon
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
2009

2008

2007

18 598

17 785

16 601

Kurs- och konferensavgifter

7 902

13 118

12 634

KEFU

3 975

5 249

2 474

346

502

585

7 796

7 705

5 822

Energikontoret

13 023

11 043

7 778

Övriga intäkter

17 195

11 717

12 223

Summa

68 835

67 119

58 117

Avgifter från kommuner

Ledningsfordon
FoU
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Not 3

Externa kostnader
2009

2008

2007

Lokalkostnader

1 536

1 344

1 388

Kontorskostnader

1 126

1 148

1 224

Datakostnader

528

457

407

Köpta tjänster

10 280

7 046

6 287

-”-, KEFU

3 270

3 198

1 470

-”-, FoU

1 711

1 046

1 546

-”-, Energikontoret

3 200

3 513

2 704

801

782

1 170

Kurs och konferensarrangemang

7 992

8 630

8 244

Resekostnader

2 865

3 479

2 974

Tidningar och tidskrifter

373

214

275

Övriga kostnader

847

7 343

4 718

34 529

38 200

32 407

2009

2008

2007

21 438

18 081

15 327

Arvoden

742

632

662

Ersättning till uppdragsgivare

428

576

14 16

Traktamenten och bilersättningar

842

802

1 054

Sociala avgifter

7 505

6 400

5 519

Pensionskostnader

2 121

1 944

1 164

953

1 327

751

34 029

29 762

25 893

2009

2008

2007

Medelantal anställda

53,9

44,2

38,7

- varav kvinnor

33,1

29,1

22,4

- varav män

20,8

15,1

16,3

Telefon och porto

Summa
Not 4

Personalkostnader

Lönekostnader

Övriga personalkostnader
Summa
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Löner och övriga ersättningar
2009

2008

2007

1 211

1 058

1 143

Övriga anställda

20 969

17 655

15 148

Uppdragstagare

428

576

1 114

7 505

6 400

5 519

383

343

371

2 121

1 944

1 164

44

41

38

Direktör och styrelse

Sociala kostnader exkl. pensionskostnader
varav direktör och styrelse
Pensionskostnader
varav direktör och styrelse

Inga avtal om avgångsvederlag har träffats med ledande befattningshavare
Not 5

Avskrivningar
2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

Ledningsfordon och andra fordon

120

0

31

Inventarier

421

489

495

0

49

-

541

538

526

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
2009-12-31 2008-12-31

2007-12-31

Förlust vid avyttring av inventarier
Summa
Not 6

Ränteintäkter
-”-, KEFU
Valutaförlust
Summa
Not 7

265

1 155

672

5

111

51

-6

122

6

264

1 388

729

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2 966

3 484

2 877

-374

-866

0

374

348

607

2 966

2 966

3 484

-2 538

-2865

-2 370

374

816

0

-420

-489

-495

-2 584

-2 538

-2 865

Inventarier

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Årets utrangeringar
Årets inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående ackumulerade avskrivningar
Återförda avskrivningar avseende
utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
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2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

382

428

619

1 638

2 957

2 940

-955

-1 319

347

0

17

1 030

1 638

2 957

-1 627

-2 946

-2 915

955

1 319

Årets avskrivningar

-121

0

-31

Utgående ackumulerade avskrivningar

-793

-1 627

-2 946

Summa fordon

237

11

11

Utgående restvärde enligt plan

619

439

630

Summa inventarier
Ledningsfordon och andra fordon
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Årets utrangeringar
Årets inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående ackumulerade avskrivningar
Återförda avskrivningar avseende
utrangeringar

Not 8

Finansiella anläggningstillgångar
2009

2008

2007

100

100

100

157

157

157

150

150

150

Org nummer 556650-4204 med säte i Kristianstad

4 000

4 000

4 000

VoB Syd AB, ägartillskott

1 000

2 000

2 575

150

0

0

5 557

6 407

6 982

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

Business Region Skåne AB
Summa
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Not 9

Övriga fordringar
2009

2008

2007

0

0

190

Inkomstskatt

504

500

499

Kommunassurans Syd Försäkrings AB

136

117

119

Summa

640

617

808

Mervärdesskatt

Not 10

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

0

0

27

Upplupna ränteintäkter

28

136

76

Förutbetalda kostnader

1 741

775

0

Pågående projekt

1 491

977

1 156

Summa

3 260

1 888

1 259

Upplupna intäkter

Not 11

Eget kapital
2009

2008

Förbundet KEFU
Belopp vid årets ingång

2007

Förbundet KEFU

Förbundet

KEFU

9 260

636

9 499

397

9 237

639

74

-74

-239

239

261

-241

Belopp vid årets utgång

9 334

562

9 260

636

9 498

398

Summa eget kapital

9 896

Årets resultat

Not 12

9 896

9 896

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2009-12-31
2008-12-31

Pågående projekt

2007-12-31

15 061

15 961

16 254

1 071

1 113

976

Sociala avgifter

649

586

587

Särskild löneskatt

507

501

229

Anslag till KEFU, FoU

22

22

197

Förutbetalda årsavgifter

30 181

30 099

27 808

3 400

2 972

2 411

50 891

51 254

48 462

Semesterlöner inkl sociala avgifter

Övriga upplupna kostnader
Summa
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Verksamheten 2009
1. Allmänt
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.
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.
Nedan redovisas antal arrangemang och deltagare i projekt, utbildningar, konferenser
m.m. som Kommunförbundet Skåne leder.

Kommunledningskonferenser, chefsträffar,
nätverksträffar, temakonferenser o.dyl.
Utbildning/kompetensutveckling
Vägledarkompetensen (studie- och
yrkesvägledningsprojekt)
FoU Skåne Individ- och familjeomsorg
FoU Skåne Äldreomsorg
FoU Skåne Handikappomsorg
FoU Skåne Arbetsliv
SIKTA, riktlinjer för missbruksvård
ASI, utveckling av metoder i socialt arbete
BraFritid
Summa
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Antal
arrangemang
2009
2008
91
75

Antal
deltagare
2009
2008
3 413
4 885

139
13

133
49

4 038
310

5 216
1 867

26
53
31
7
12
23
4
399

32
21
27
0
0
0
17
354

289
915
522
192
703
374
505
11 261

472
1 303
491
0
0
0
305
14 539

Totalt sett har antalet arrangemang ökat med 12,7 % sedan föregående år, antalet deltagare har minskat med 29,1 %, enligt redovisningen ovan. Minskningen av antalet
deltagare är ett uttryck för att kommunerna i skuggan av den ekonomiska utvecklingen
varit mer restriktiva vad gäller fortbildning. Det ska dock beaktas att det tillkommit nya
områden om 42 arrangemang med 1 269 deltagare under 2009.
Vad gäller Vägledarkompetens avslutades den verksamheten vid halvårsskiftet 2009 i
och med att ansvarig tjänsteman slutade sin anställning. Området bevakas numera av
handläggare inom utbildningsområdet.
Energikontoret Skånes arrangemang och deltagare redovisas särskilt enligt följande:
• Skånes Energiting ca 400 deltagare.
• Solracet, delarrangör, 700 elever som deltagare.
• Energirådgivningsaktiviteter, föreläsningar etc. 1 500 deltagare.
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.
2. Kompetensfrågor
Kompetensenheten är en resultatenhet inom förbundet. Som resultatenhet innebär det att
verksamheten ska bära sina egna kostnader. Nedan redovisas en jämförelse av nettoresultaten (kr) för åren 2005 – 2009. Av denna ekonomiska jämförelse framgår att
enheten lämnat överskott åren 2005 – 2008. Redovisning i kronor.
År 2005
79 183

År 2006
590 299

År 2007
241 500

År 2008
272 532

År 2009
-293 055

Antal arrangemang som handläggs av enheten är minskat med 6 stycken 2009 i förhållande till 2008. Antalet deltagare har minskat med drygt 1000. Minskningen av
antalet deltagare och därmed lägre intäkter hänvisas till den ekonomiska situationen i
kommunerna (se ovan under redovisade arrangemang och antal deltagare).
Kompetensenhetens utbildningsutbud omfattar hela det kommunala verksamhetsområdet och årligen utkommer två kurskataloger – en för våren och en för hösten – där samtliga kurser och konferenser finns angivna med datum. Kompetensenheten genomför
också uppdragsutbildningar utifrån beställarnas önskemål och de lokala behoven.
Årets största arrangemang var Kommunerna och Välfärden på temat ”Finanskris – välfärdskris?! – Vad i hela världen är det som händer?”. Konferensen samlade 341 deltagare varav mer än hälften var förtroendevalda.
Intresset för studiebesöken hos Thyra Frank på sjukhemmet/äldreboendet Lotte i
Köpenhamn är fortfarande mycket stort. 7 besök gjordes under 2009 och 220 personer
deltog sammanlagt vid besöken.
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Ett annat lite större inslag under 2009 var utbildningarna med anledning av den nya
offentlighets- och sekretesslagen som trädde ikraft 2009–06-30. Denna lag genererade
också ett antal uppdragsutbildningar.
3. Arbetsmarknad och näringsliv
Verksamhetsområdet täcker ett brett arbetsområde bestående av arbetsmarknadsfrågor,
näringslivsfrågor, besöksnäring, integrations och migrationsfrågor och landsbygdsfrågor.
Beredningen för arbetsmarknads- och näringslivsfrågor har sammanträtt fyra gånger
under 2009. I anslutning till ett av dessa sammanträden i början av året har även ett
kommunmöte i Skåne Nordost avhållits. Studiebesök i anslutning till två av sammanträdena har gjorts kring lärcentrumverksamheten i Kävlinge kommun och vid Herbert
Felix institutet. Vid de olika sammanträdena har temana Ung företagsamhet, integrationsfrågor, arbetsmarknadsprogram, strukturfondsprogram, företagandet i Skåne,
långtidssjukas återgång till arbete behandlats.
Samverkan har inletts mellan beredningen och beredningen för utbildningsfrågor kring
vuxenutbildningsfrågor.
Kansliet har genomfört ett nätverksmöte med arbetsmarknadsansvariga i kommunerna
och ett möte med näringslivsansvariga.
Under året har ett större socialfondsprojekt ENTRIS startat. Projekt ENTRIS (Entreprenörskap i skolan) kommer att pågå även under 2010.
4. Barn och utbildning
Förskola, grundskola och samverkan
Under året har en ny lagstiftning kring barnomsorgspeng trätt i kraft. Nitton kommuner
har gemensamt diskuterat och tagit fram en skrift för att ge stöd i tolkningen av den
lagstiftning som gäller för barnomsorgspengen.
Skånsk samverkan inom förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och grundskola är initierad, genom att ett arbete är påbörjat med att ta fram en gemensam avsiktsförklaring.
Gymnasiesamverkan i Skåne
Gymnasiesamverkan har utvecklats ytterligare utifrån de avtal som slutits i samverkansområdet (Skåne + Sölvesborg). Inom ramen för avtalen arbetar en politisk styrgrupp, en
förvaltningschefsgrupp och en beredningsgrupp.
Inför 2010 har man överenskommit om gemensamma rutiner för bidrag till fristående
gy-skolor, månadsdebiteringar från september 2010 med gemensam elevdatabas, försök
med Skåneprislista, ny portal för webb information m.m.
Vuxenutbildningssamverkan i Skåne
Under året har arbetet med en mera formell och utökad samverkan inom vuxenutbildningsområdet startats upp. En politisk styrgrupp och en tjänstemannagrupp har bildats
och också haft sina första sammanträden.
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Vård- och omsorgscollege
Arbetet med att skapa lokala vård- och omsorgscollege har fortsatt. Certifierade är nu
Ystad/Österlen, Eslöv-Höör-Hörby, Helsingborg och Söderslätt (Trelleborg-SvedalaVellinge).
Teknikcollege
Teknikcollege fortsätter att utvecklas. Senast certifierade är Ängeholm-Klippan-Örkelljunga. Tidigare certifierad är: Västra Skåne, Mitt i Skåne, Ystad/Österlen och
Söderslätt.
Genom ett samarbete även med Blekinge och TC Sydost har en ansökan till Regionalfonden beviljats och en projektledare anställts. Detta TC-projekt pågår i tre år med start
i augusti 2009.
Tankesmedjor
I samverkan mellan Malmö högskola, Högskolan Kristianstad, 29 kommuner i Skåne
och Kommunförbundet Skåne fortsätter verksamheten med Tankesmedjor. Under året
har en styrgrupp bildats, med representanter från Skånes ”fyra hörn”. Ordförande är en
kommunrepresentant.
Samverkan med lärarutbildningar och regionala utvecklingscentra
De skånska kommunerna och Kommunförbundet Skåne har en bra samverkan med de
båda lärarutbildningarna i Skåne. Representanter för kommunerna (utifrån de ”fyra
hörnen” i Skåne) finns med i de båda regionala utvecklingscentra som finns (RUC i
Malmö och RUCK i Kristianstad). Ordförande i dessa båda organ hämtas också från
kommunerna. Kommunerna har också ledamöter i de båda ”styrelserna” för lärarutbildningen.
På uppdrag av Skolverket har högskolorna i Skåne tillsammans med Kommunförbundet
Skåne genomfört fyra seminarieserier inom området ”Individuella utvecklingsplaner
med skriftliga omdömen”. Kommunförbundet har initierat ett samarbete med Umeå
universitet, då de numera har det största utbildningsansvaret för rektorsutbildningen i
Skåne.
Intressebevakning utbildning
Kommunförbundet Skåne genomför en intressebevakning av hela utbildningsområdet
och förser de skånska utbildningsförvaltningarna med aktuell information om allt som
händer inom detta område. Det är idag svårt för de som arbetar ute i kommunerna att
följa allt. Regeringen har under året presenterat många nya förslag till omfattande
reformer, exempelvis. nya läroplaner för de flesta skolformerna, nya kursplaner,
skollag. Förutom förslagen har nya reformer genomförts under året vilket har påverkat
kommunerna.
5. Energi och klimat
Det har varit ett stort intresse för energi- och klimatfrågor under 2009. En drivande kraft
var COP15, FN’s klimatmöte i Köpenhamn, 7-18 december, och det mediala intresset
kring denna konferens. I samband med COP 15 arrangerade Energikontoret Skåne, tillsammans med övriga svenska energikontor, en egen konferens, Energy Agency Conference, där 100 representanter från europeiska energikontor deltog.
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I det strategiska arbetet har energikontoret haft en central roll som expertstöd till Region
Skånes klimatberedning. Ett mycket omfattande arbete har lagts ned för att ta fram den
strategiska inriktningen för Skånes fortsatta klimatarbete. Ett stort antal politiker och
tjänstemän i Skånes kommuner har deltagit i arbetet genom presidieträffar och dialoggrupper.
Skånes Energiting 2009 anordnades för tredje året i rad. Tinget är Skånes största mötesplats inom energiområdet med 400 deltagare och ett 40-tal företag i utställningen.
Energikontoret samordnar verksamheten för Solar Region Skåne. Intresset för solenergi
är stort vilket har visat sig på antalet deltagare på seminarier och utbildningar. Det har
också varit stort intresse för studiebesök och guidade turer till solenergianläggningar i
regionen. Under 2009 anordnades Solracet, ett projekt där cirka 700 skånska sjätteklassare byggde solcellsbilar i miniformat och tävlade med dessa i Baltiska hallen i Malmö.
Solar Region Skåne delade också ut Skåne Solar Award till årets solcellsanläggning och
solvärmeanläggning.
Biogas Syd har haft en viktig roll i arbetet för att etablera Skåne som pilotlän för biogas.
Samverkan har skett med bland annat Länsstyrelsen och Region Skåne. En stor del av
verksamheten är inriktad på information och kunskapsspridning kring biogas. Biogas
Syd har bland annat deltagit på Motormässan, Borgeby fältdagar och MILA-mässan.
Man har också arrangerat utbildningar, seminarier och studiebesök. I samverkan med
gasleverantörer har ett stort antal träffar för företag och kommuner arrangerats för att
öka intresset och kunskapen för biogas som drivmedel för fordon. Biogas Syd har också
tagit fram faktaunderlag för fortsatt utveckling i länet, t.ex. ”Hinder och problem för en
ökad biogasanvändning” och ”Handbok för Gårdsbiogasanläggningar”. I slutet av året
blev finansiering klar för ett utvecklingsprojekt för biogasdrivna traktorer.
Bland de nya projekten inom verksamheten kan Vätgassamverkan i Skåne nämnas.
Projektets syfte är att öka kunskap och intresse för vätgas som informationsbärare.
6. Folkhälsa fritid och kultur
Regional folkhälsostrategi 2010-2013
Efter en lång och gedigen revideringsprocess, antogs en ny regional folkhälsostrategi i
såväl Regionfullmäktige (november 2009) som i Kommunförbundet Skånes styrelse
(december 2009), Ett livskraftigt Skåne 2010-2013. Strategin är framtagen i bred samverkan med de skånska kommunerna, de regionala myndigheterna och den ideella
sektorn. Från nationell nivå har Statens folkhälsoinstitut följt och deltagit i revideringsprocessen.
Målet med den regionala folkhälsostrategin är att förbättra och öka jämlikheten i hälsa,
utifrån det övergripande målet ”att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa
på lika villkor i hela befolkningen”. Syftet med strategin är bl.a. att den skall tydliggöra
rollerna i det folkhälsoarbete som redan bedrivs, såväl regionalt som lokalt, samt utgöra
en vägledning för folkhälsoarbetet i Skåne.
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Hälsofrämjande skolutveckling i Skåne
Inom ramen för Hälsofrämjande skolutveckling i Skåne, erbjuder Kommunförbundet
Skåne och Region Skåne i samverkan, fortsatt stöd kring processen med att utveckla
förskolor, grundskolor och gymnasieskolor, som stödjande miljöer för hälsa, lärande
och trygghet.
Speciella utbildningsdagar kring drogförebyggande arbete, har erbjudits skolpersonal,
med hjälp av utvecklingsmedel från Länsstyrelsen i Skåne län. Ett pilotprojekt med
syftet att främja goda och sunda matvanor på förskolan, har genomförts i samverkan
med Region Skåne. Ett flertal konferenser har arrangerats, i samverkan med såväl
nationella som regionala aktörer, inom ramen för processen Hälsofrämjande skolutveckling med fokus på olika områden som främjar hälsa och lärande.
7. Forskning och utveckling
Under verksamhetsåret har en kommunal forsknings- och förnyelsestrategi för Skåne
antagits av Kommunförbundet Skånes styrelse. Denna innebär bl.a. att förbundet skall
underlätta för kommunerna att i större utsträckning ta initiativ till forskning, utveckla
samarbete med lärosäten och ta fram studier inom olika kommunala områden.
Under verksamhetsåret har området ”teknik” prioriterats och ett antal forskningsprojekt
är under utveckling. Samverkan med Malmö högskola har etablerats genom att Kommunförbundet Skåne delar två forskartjänster och att utvecklingsmedel från Socialstyrelsen beviljats till en forskningsplattform inom området närsjukvård.
FoU Skåne Äldreomsorg
Under året har FoU Äldreomsorg startat en högskoleutbildning i handledning riktat till
undersköterskor. Utbildningen bygger på ett projekt finansierat med medel från socialdepartementet i samarbete med Ystads kommun. Det har inneburit att undersköterskor
fått en utbildning inom handledning.
Flera forskningsstudier, bl.a. en studie av platsens betydelse vid demenssjukdom, har
genomförts inom äldreomsorgsområdet. Dessa aktiviteter har utmynnat i sex FoU
rapporter som utgivits och uppmärksammats nationellt.
FoU Skåne Individ och familjeomsorg
Projektet förhandsbedömningar i barnavårdsärenden genomfördes och avslutades under
året. En rapport utgavs på temat och fick stort genomslag i massmedia.
En konferens på temat ”Tänk långsiktigt och agera därefter” genomfördes tillsammans
med Region Skåne och Allmänna Barnhuset.
FoU Skåne Handikappomsorg
FoU handikappomsorg har fortsatt arbetet med fördjupning och implementering av
Delaktighetsmodellen – Empowerment i praktiken.
Arbetet med en kartläggning och översyn av innehåll i daglig verksamhet i Skåne har
inletts under ledning av forskare från Malmö högskola.
Samarbetet kring utvecklingsstörda föräldrar ledde bl.a. till en välbesökt dialogkonferens på Malmö högskola under hösten. Inom folkhälsoområdet arrangerades en dialogkonferens under temat Den Onödiga Ohälsan.
En FoU-cirkel om frivilligsamverkan har efterföljts av ett nätverk som i samarbete med
Sociala ekonomier i Skåne och Region Skåne, m.fl. fortsätter att fördjupa frågeställ-
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ningar om kommunernas samverkan med frivilligorganisationerna t.ex. i form av
frivilligcentraler.
8. Kommunövergripande
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 (2009 deltog 341 personer från 32 kommuner) och
kunskapsresorna till länder i Skånes närhet. Under 2009 gick kommunledningsresan till
Barcelona.
Den kommunalekonomiska diskussionen har präglats mycket av det ekonomiska läget i
världen och befarade konsekvenser för kommunerna vid ökad arbetslöshet, minskade
skatteintäkter o.s.v. Stora frågor som ägnats särskild uppmärksamhet under året är det
dansk-svenska skatteavtalet, det ekonomiska ansvaret för s.k. LSS-frågor (LSS=Lagen
om stöd och service åt vissa funktionshindrade), översynen av det kommunalekonomiska utjämningssystemet och finansieringen av transportinfrastruktur. I den senare
frågan antogs under våren gemensamma riktlinjer med Region Skåne, i vilka understryks att huvudansvaret för finansiering av statliga vägar och järnvägar även i
fortsättningen måste åvila staten.
Infrastrukturfrågorna i övrigt och kollektivtrafikfrågor har haft en framskjuten plats
under året. Överföring av huvudmannaskapet för färdtjänst till Region Skåne pågår och
kommer även de närmaste åren att kräva insatser från förbundets sida. En aviserad ny
kollektivtrafiklag samt uppföljning av Region Skånes s.k. tågstrategi har behandlats av
berörda beredningar och styrelsen. Förbundet avgav även ett yttrande över den statliga
utredningen om höghastighetståg.
Årets gemensamma styrelsekonferens med systerorganisationen Städte- und Gemeindetag Mecklenburg-Vorpommern genomfördes i Malmö 10-13 juni 2009.
Kontakter med systerorganisationer i Schleswig-Holstein har under året inletts.
Inom Euroregion Pomerania (Skåne, Västra Pommerns län i Polen och delar av delstaterna Mecklenburg-Vorpommern och Brandenburg i Tyskland) har ett antal rådsmöten
hållits. En fråga som under året började diskuteras är den nya möjlighet till ett fastare
formaliserat gränsöverskridande samarbetet som möjliggjorts genom en EU-förordning.
Öresundssamarbetet, vision 2025, ÖRUS
På styrelsekonferensen under hösten diskuterades vilken roll Kommunförbundet Skåne
ska ha i Öresundsintegrationen. Öresundskomiteen bildades 1993. Kommittén är en
politisk intresseorganisation som främjar samarbetet över Öresund. Den ska ta tillvara
regionens intressen gentemot de två regeringarna och parlamenten, men också gentemot
EU. Komittén ska främja debatt om och skapa en strategisk ram för regionens utveckling, främja arbetsmarknaden i Öresundsregionen, stärka infrastruktur och tillgänglighet
samt främja öresundsintegrationen genom kultur och folkligt engagemang.
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EU:s fonder och program
• Löpande intressebevakning, informationsspridning och stöd i projektutveckling
kring de EU-program som berör de skånska kommunerna.
• EU-kompetens Skåne fortsatte med sin verksamhet som de skånska kommunernas EU-nätverk. Två träffar genomfördes den 27 februari och 24 september.
• Det strategiska EU-nätverket som samordnas av Kommunförbundet Skåne och
består av representanter från Region Skåne, Länsstyrelsen, Tillväxtverket,
Europadirektkontoren, de fyra kommunhörnen, Svenska ESF-rådet, Arbetsförmedlingen, Högskolorna i Kristianstad och Malmö, träffades vid två tillfällen
under året. Nätverket är ett forum för informella strategiska diskussioner och
syftar till att samordna och planera gemensamma insatser, utbildningar och
projekt.
• Inom ramen för Europaforum Hässleholm arrangerade Kommunförbundet Skåne
tillsammans med Region Skåne, Europadirektkontoren och Länsstyrelsen ett
seminarium den 11 maj 2009.
• En ansökan till ett s.k. Capacity Building Project i Södra Östersjön producerades
och skickades in till Interregprogrammet i Södra Östersjön den 16 december
2009. Projektet gick inte igenom, men förbundet kommer att ingå ett partnerskap
med liknande inriktning d.v.s. att bygga upp EU-kompetens bland myndigheter
och organisationer i länderna runt södra Östersjön.
• En ansökan till projektet Kommunernas Öresundsplattform (KÖP) producerades
och skickades in till Interregprogrammet i Öresund. Projektet godkändes den 14
januari 2010 och genomförs 2010-01-11 till 2010-07-11.
• En ansökan till Baltic Youth Goes Europe (BYGE) producerades och skickades
in till Interregprogrammet i Södra Östersjön den 30 september 2009. Projektet
godkändes den 26 januari 2010. Projektet startar den 1 mars 2010 och pågår i två
år.
9. Miljö och samhällsbyggnad
Miljösamverkan Skåne är ett samverkansprojekt inom miljöområdet. Det startades
2005. Huvudmän för projektet är från kommunsektorn Kommunförbundet Skåne/
Skånes kommuner och från staten Länsstyrelsen i Skåne län. Inom ramen för denna
samverkan genomförs ett antal projekt. Dessa är konkreta, avgränsade i tid och i normalfallet operativt inriktade. Dessutom har vissa insatser inriktning på information och
policyfrågor. Arbetet i de olika projekten görs av arbetsgrupper med representanter från
främst miljökontoren, men även andra förvaltningar såväl som externa intressenter medverkar i arbetet. Ett stort antal handläggare inom kommunerna deltar aktivt i projektarbetsgrupperna. Projektledarinsatserna motsvarar vardera en halv årsarbetskraft från
Kommunförbundet Skåne respektive Länsstyrelsen.
Under 2009 har projekten som drivits under 2008-2009 slutförts och projekt som
genomförs under den nya verksamhetsperioden 2010-2011 har förberetts.
Kommunförbundet Skåne har under året medverkat i arbetet som bedrivits av Region
Skånes Klimatberedning.
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Övrigt arbete inom samhällsbyggnadsområdet till gagn för den kommunala verksamheten har skett inom ramen för bl.a. nätverksträffar och annan intressebevakning inom
såväl miljöområdet som samhällsbyggnadsområdet i övrigt.
Samhällsbyggnadsberedningen har under året behandlat aktuella frågeställningar inom
området och även genomfört två välbesökta presidiekonferenser för såväl
förtroendevalda som tjänstemän.
Kommunförbundet Skåne har fått 1 500 000 kr från SKL till ett projekt benämnt ”En
jämställd skånsk räddningstjänst” Projektet som har inriktning mot förtroendevalda och
chefer inom de skånska räddningstjänsterna drivs genom Räddningstjänsten Syd och
Landskrona Räddningstjänst.
Kommunförbundet Skåne har på uppdrag av SKL förhandlat fram ett avtal mellan
Sveriges kommuner och Banverket, vari räddningstjänsten åtar sig att sanera tåglok vid
olyckor samt hjälpa till vid kontaktledningshaverier. I gengäld svarar Banverket för
utbildning i s.k. räddningsfrånkoppling. Avtalet löser en flerårig diskussion mellan
kommunerna och Banverket om räddningstjänstens roll vid järnvägsolyckor och vem
som skall stå för viss utbildning. Redan har ca 200 kommuner tecknat avtal.
Myndigheten för samhällsbyggnad och beredskap (MSB) har beviljat Kommunförbundet Skåne 1,7 Mkr i bidrag till projektledning i samband med införande av det nya
digitala radiokommunikationssystemet RAKEL. Räddningstjänsterna i Skåne gick den
25 april över till att kommunicera i RAKEL-nätet. Det gemensamma systemet för radiokommunikation ska underlätta och säkerställa kommunikationen vid räddningsinsatser
och i krissituationer där effektiva kontaktvägar kan ha en direkt livsavgörande betydelse. RAKEL innebär att bl.a. blåljusmyndigheterna för första gången använder samma
kommunikationssystem, vilket innebär att man kan prata med varandra säkert och effektivt. Inom något år kommer RAKEL också att användas i kommunernas krishantering
vilket leder till en effektivare kommunal krishantering. I RAKEL-systemet finns inga
geografiska gränser.
I skrivelse till Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsmarknadsdepartementet
har hemställts att omedelbara åtgärder vidtages för att hitta en lösning på problemet att
deltidsbrandmän säger upp sig som deltidsbrandmän/kvinnor.
Kommunförbundet Skåne har deltagit i ett projekt benämnt ”Bostadsläget i Öresundsregionen”. Projektet har drivits av Länsstyrelsen i samarbete med huvudfinansiären
NUTEK. Syftet är att kunna öka bostadsbyggandet i regionen och därmed behålla
förutsättningarna för tillväxt.
Upphandlingar på länsnivå
Fast och mobil telefoni för 33 kommuner och ett antal kommunala bolag.
RAM-avtalet gäller t.o.m. 2010-10-30 med möjlighet till 1+1års förlängning. Antalet
mobila abonnemang har ökat till ca 33 000. En omförhandling har skett under året som
sänker de kommunala kostnaderna med ca 3.8 miljoner samtidigt som kompletteringar
gjorts för bl.a. en mobil tjänst för mobila låssystem. En tjänst som varit mycket efterfrågad av bl.a. hemtjänsten.
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Kommunikationstjänster IT för 25 upphandlande parter
Upphandlingen avser att täcka upphandlande parters hela behov av IT-kommunikation.
Efter utvärdering kan konstateras att prisbilden gått ner betydligt gentemot nuvarande
leverantör. Telia tilldelades upphandlingen men denna är överklagad av nuvarande
leverantören Tele 2.
Flygfotografering
31 kommuner samt Region Skåne och Polisen i Skåne har enats om en gemensam upphandling av flygfotografering våren 2010. Genom samordningen på länsnivå kan kostnaderna reduceras betydligt för varje medverkande part, samtidigt som de tekniska
kraven kunnat höjas.
Postupphandling
Nuvarande RAM-avtal går ut 2010-10-15 och samtliga kommuner samt många kommunala bolag har enats om en ny upphandling. Underlaget är planerat att färdigställas
under kvartal 1 2010.
Kommungemensamma avtal inom mark, MBK och fastighetsbildning
Ett antal avtal har genom åren arbetats fram inom kommunaltekniska området, avtal
som kontinuerligt ger kommunerna betydande årliga intäkter. För ett flertal av dessa har
under året påbörjats omförhandlingar. Utöver de avtal som nationellt omarbetas med
SKL som huvudman, med stöttning från län och kommuner och Lantmäteriet som motpart, har från Kommunförbundet Skåne tagits ett särskilt ansvar för markavtal gentemot
energisektorn. Ett arbete har också påbörjats för modernisering av de s.k. MBK-avtalen.
Bara dessa ger på nationell nivå kommunerna en årlig intäkt på ca 150 miljoner kronor.
Just nu finns tendenser att SKL ska ändra sin syn som sammanhållande part för kommungemensamma avtal vilket innebär att samordning måste ske på annat sätt.
10. Vård, omsorg och sociala frågor
IT i vård och omsorg
Utvecklingen av IT-stödet för samordnad vårdplanering (SVPL) har fortsatt. Enligt
tidplan så beräknas IT-stödet kunna tas i drift i kommunerna och Region Skåne under
andra halvåret 2010.
Utvecklingen av HSA-katalogen (HSA= hälso- och sjukvårdens adressregister) har fortsatt. Målet är att skapa en gemensam HSA-katalog med Region Skåne. En fungerande
HSA-katalog är en förutsättning för att IT-stödet för SVPL ska kunna tas i bruk.
Datainspektionen har förelagt Apoteket att införa åtgärder beträffande elektronisk
receptförskrivning (E-dos), som innebär att användarnas identitet säkerställs. Kommunförbundet Skåne och Region Skåne har startat ett projekt för att underlätta för kommunerna att införa s.k. SITHS-kort, som är den säkerhetslösning som Region Skåne och
kommunerna gemensamt bestämt ska användas i Skåne.
Styrelsen fattade i december beslut om att utreda förutsättningarna för att skapa en
regional samverkansorganisation, med syfte att samordna IT-frågorna för kommunernas
räkning samt att utarbeta en handlingsplan för utvecklingsinsatser inom området.
Barnhälsodataprojektet vars syfte varit att ta fram konkreta lösningsförslag/specifikationer för en effektiv och säker tillgång eller överföring av barnhälsodata mellan den
regionala barnhälsovården och kommunernas och friskolornas skolhälsovård, avslutades
under hösten. En slutrapport har skickats till Sveriges Kommuner och Landsting.
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Överenskommelse om ansvar och samverkan inom hälso- och sjukvårdsområdet mellan
Region Skåne och kommunerna i Skåne
I juni 2008 påbörjades arbetet med en översyn av överenskommelsen ”Gränssnitt för
samverkan”, ett arbete som i november 2009 resulterade i ett förslag till ny överenskommelse. Arbetet har framförallt fokuserats på att lösa ansvarsfrågorna inom områdena
habilitering, rehabilitering och palliativ vård. Kommunförbundet Skånes styrelse beslöt
vid mötet den 11 december att ställa sig bakom förslaget till överenskommelse under
förutsättning att Region Skåne antar förslaget, samt att rekommendera kommunerna att
anta detsamma. Region Skåne beräknas fatta beslut i början av mars 2010.
Våld i nära relationer
Att motverka våld i nära relationer är ett prioriterat område för flera myndigheter. Länsstyrelsen, som har ett samordningsansvar, har i samarbete med Region Skåne, Kommunförbundet Skåne, Polismyndigheten i Skåne, Åklagarkamrarna i Skåne och Kriminalvården Region Syd tagit fram en regional överenskommelse som presenterades den
30 november. Till överenskommelsen är kopplat en åtgärdsplan med konkreta mål inom
olika förbättringsområden.
Hemsjukvårdsansvaret
Hemsjukvårdens innehåll ser i dag helt annorlunda ut jämfört med den hemsjukvård
som kommunerna tog över i samband med Ädelreformen. Allt fler svårt sjuka vårdas i
hemmet vilket ställer andra krav på kommunernas hemsjukvård. Kommunförbundet
Skånes styrelse har skrivit till Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting,
med en begäran om ett förtydligande av hemsjukvårdens uppdrag och innehåll, samt av
den kompetens som krävs för detta uppdrag.
SIKTA
Kommunförbundet Skåne driver i samverkan med Region Skåne sedan februari 2008
projektet SIKTA som är ett 3-årigt projekt med syfte att stödja implementeringen av
socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården. I oktober 2008
träffade Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Kunskap till praktik, en överenskommelse med Kommunförbundet Skåne och Region Skåne, där syftet är att stödja
utvecklingsarbetet inom missbruks- och beroendevården i Skåne.
Under 2009 har bl.a. arbetet påbörjats med att skapa ett gemensamt styrdokument för
missbruks- och beroendevården som tydliggör de olika aktörernas ansvar. En kartläggning har genomförts av fortbildningsbehovet hos personalen inom missbruks- och
beroendevården i Skåne.
Samverkansorganisationen för hjälpmedel
Samtliga kommuner i Skåne är med i Samverkansorganisationen för hjälpmedelsfrågor,
med Kommunförbundet Skåne som huvudman. Under året har 24 kommuner deltagit i
ett projekt: ”Beslutsstöd för arbetsterapeuter och sjukgymnaster vid bedömning av
insatser vid funktionsnedsättning.” Samordnade upphandlingar av hjälpmedel har
genomförts. Samverkansorganisationen har arrangerat ett femtontal utbildningar inom
området hjälpmedel/rehabilitering.
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Remissyttranden
Yttrande över LSS-kommitténs förslag (Dnr 09-7-3).
Tågstrategi 2037 – uppföljning av Kommunförbundets Skånes yttrande (Dnr 09-1-19).
Yttrande över förslag till en ny kollektivtrafiklag SOU 2009:39 (Dnr 09-1-16).
Yttrande över remissutgåva ”Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2010-2021
(09-1-19).
Yttrande angående förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram samt
miljökonsekvensbeskrivning för Södra Östersjöns vattendistrikt (Dnr 09-8-7).
Yttrande över betänkandet ”En ny kollektivtrafiklag”, SOU 2209:39 (Dnr 09-1-16).
Yttrande över Region Skånes förslag till åtgärdsprogram för transportinfrastruktur
2010-2021 (Dnr 09-1-19).
Yttrande över ny organisation för vattenfrågor (Dnr 09-8-7).
Yttrande över utredningen höghastighetsbanor – ett samhälle för stärkt utveckling och
konkurrenskraft (SOU 2009:74) (Dnr 09-1-11)
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Slutord
Styrelscns strävan är att samtliga mcdlcmskommuner skall uppleva atl Kommunlijrbundet Skåne driver en verksanhet som it till n1.tta för utvecklingen av de skånska
kommunerna. Verksamhelen skall bedrivas på medlemskommunen'us villkor. lngen
kommun skall känna sig lörhindrad an delta i någon av förbundets olika verksamheter.
Denna årsredovisliing kommer att fdreläggas ldrbuudsmötet våren 2011,
fastställelse.
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Revisionsberättelse
Til1 örbundsmötet i Kommunlörbundet Skåne

0rg nr 837600-9109

Vi har granskat arsredovisningen och bokföringen samt styrelsens fijrvaltning i
Kommuförbundet Skane för år 2009. Det ?ir styrelsen som hat ansvaret fiir
r:ikenskapshandlingarna och för att arsredovisningslagen tillaimpas vid upprättandet av
årsredovisningen. Vårt amvar at att uttala oss om arsredovisningen och förvaltningen på
gmndval av vår revision.
Revisionen har utföfts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebiir att vi
planerat och genomföft revisionen liir att med hög men inte absolut säkerhet ftjrsäkra
oss om att arsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision
innelättar att glanska ett urval av underlagen ftir belopp och annan information i
riikenskapshandlingama. I en revision ingår också att pröva redovisningsprincipema och
stlrelsens tillämpning av dem såmt att bedöma de betydelsefulla uppskatbringar som
st)Telsen gort nzir den upprät1at årsredovisningen samt att utv:irdera den samiade
infomationen i årsredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut. åtgäder och
förhålianden i föreningen för att kunna bedöma om någon stlrelseledamot har handlat i
strid med arsredovisningslagen eller förbundsordningen. Vi anser att vår tevision ger
oss rimlig gmnd ör våra uttalanden nedan.
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en
räth'isande bild av löreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed
i Sverige. Förvaltningsberättelsen 2ir örer[ig med årsredovisningens öwiga delar.
Styrelsens ledamöter har enligt vår bedömning inte handlat i strid med
förbundsordningen. Vi tillst)Tkcr att örbundsmötet beviljar stlrelsens ledamöter
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Lund den 9 april 2010
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Bilaga 1:
Ledamöter i styrelsens arbetsutskott och beredningar
Ledamöter och ersättare i Kommunförbundet Skånes arbetsutskott
Ledamöter
Ersättare
Stefan Lundgren (m), Sjöbo, ordförande
Thomas Håkansson (m), Lomma
Maria Winberg Nordström (fp), Helsingborg Bo Polsten (fp), Staffanstorp
Kjell-Åke Persson (c), Hörby
Anders Pettersson (c), Osby
Cecilia Lind (s), Eslöv,
Tommy Johansson (s), Östra Göinge
Margareta Dovsjö (s), Lund
Inger Nilsson (s), Helsingborg
Beredningen för arbetsmarknads- och näringslivsfrågor
Åsa Herbst (m), Ängelholm, ordförande
Christer Akej (m), Simrishamn
Carina Ingelsson (fp), Kävlinge
Ingrid Karlsson (c), Kristianstad
Kent Andersson (s), Malmö
Erland Nilsson (s), Osby
Anneli Philipson (v), Malmö
Beredningen för kollektivtrafik- och transportinfrastrukturfrågor
Carina Zachau (m), Örkelljunga ordförande
Stig Lundblad (m) Bjuv
Bo Herou (kd), Tomelilla
Margareta Dovsjö (s), Lund
Marianne Eriksson (s), Kristianstad
Beredningen för kommunalekonomiska frågor
Thomas Håkansson (m), Lomma, ordförande
Niklas Sjöberg (m), Skurup
Pehr-Ove Pehrson (m), Höör
Torkild Strandberg (fp), Landskrona
Torbjörn Lövendahl (s), Staffanstorp
Kerstin Fredriksson (s), Trelleborg
Anders Rubin (s), Malmö
Beredningen för kultur-, fritids- och folkhälsofrågor
Pontus Pålsson (m), Åstorp, ordf
Eva Rosqvist (fp), Lund
Lars Lundberg (kd), Sjöbo
Göran Jönsson (c), Hässleholm
Kerstin Fredriksson (s), Trelleborg
Karl-Erik Kruse (s), Svalöv
Rolf Delcomyn (s), Hässleholm
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Beredningen för samhällsbyggnadsfrågor
Anders Pettersson (c), Osby, ordförande
Ulf Bingsgård (m), Trelleborg
Thomas Finnborg (m), Helsingborg
Solweig Lewin (fp), Eslöv
Inger Nilsson (s), Helsingborg
Björn Abelsson (s), Lund
Åke Hammarstedt (s), Bromölla
Beredningen för utbildningsfrågor
Lars Ahlkvist (m), Hörby, ordförande
Gunilla Nordgren (m), Svedala
Said Racic (fp), Malmö
Håkan Olsson (c), Eslöv
Tommy Johansson (s), Östra Göinge
Agneta Eriksson (s), Malmö
Lennart Månsson (s), Simrishamn
Beredningen för vård- och omsorgsfrågor
Tove Klette (fp), Lund, ordförande
Lars Johansson (m), Lund
Christian Idström (m), Lomma
Leif Sandberg (c), Tomelilla
Ingela Andersson (s), Helsingborg
Bo Nilsson (s), Sjöbo
Åke Petersson (mp), Kristianstad
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Kommunförbundet Skåne
Box 13
Storgatan 33
264 21 Klippan
Tel 0435-71 99 00
Fax 0435-71 99 10

Box 53
Baravägen 1
221 00 Lund
Tel 046-71 99 00
Fax 046-71 99 30

E-post: kansliet@kfsk.se
Hemsida: www.kfsk.se
Organisationsnummer 837600-9109

