ÅRSREDOVISNING

2010

Förord
Kommunftirbundet Skånes viktigaste målgrupp är alla de som ?ir verksamma i den
kommunala verksamheten, såväl fortroendevalda som anställda.
Kommunförbundets uppdrag kan sammanfattas i $'ra huvudpunkter
. Viirna och stödja utvecklingen av den kommunala självstyrelsen
o Bevaka kommunernas intressen inom alla verksamhetsområden
o Friimja samverkan mellan kommunema
o Bistå kommunerna i utvecklingen av deras verksamhet
Mycket av förbundets arbete bedrivs i projektform. I huruddelen av de drygt 100
genomft)rda eller pågående projekten - stora som små - är kommunerna representerade.
I många fall leds projekten av tjänstemän på Kommunftirbundet Skåne medan forbundet
i andra projekt endast är deltagare. En mycket stor del av projekten sker i samverkan
med Region Skåne. I verksamhetsberättelsen redovisas de resultat som uppnåtts under
2010.

Till stöd för den politiska organisationen finns ett förbundskansli som varit fordelat på
tre kontor i vardera Klippan, Lund och Malmö (energikontoret). Styrelsen beslutade i
mars 2010 att kontoren i Klippan och Lund skulle samlokaliseras till Lund. Kontoren
flytade under andrahalvåret till Por$'rvägen 8 i Lund.
Den globala ekonomiska krisen som präglade 2009 gick inte spårlöst förbi
Kommunfrirbundet Skåne. Under 2009 tog sig detta bl.a. uttryck i att f<irbundets
kursverksamhet hade ftirre deltag are än tidigare är. 2010 har antalet kursdeltagare åter
vänt uppåt med cirka 1200 deltagare vid jämförelse med 2009.
Styrelsen har ftjr
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antagit en stram budget.
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Årsredovisning 2010
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
Inger Nilsson (s), Helsingborg
Kent Andersson (s), Malmö
Margareta Dovsjö (s), Lund
Tommy Johansson (s), Östra Göinge
Yngve Petersson (mp), Lund

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

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.

3

Följande beredningar finns:
 Arbetsmarknads- och näringslivsfrågor (tre sammanträden under året)
 Kollektivtrafik och transportinfrastruktur (fem sammanträden under året).
 Kommunalekonomiska frågor (fyra sammanträden under året).
 Kultur-, fritids- och folkhälsofrågor (fyra sammanträden under året).
 Samhällsbyggnadsfrågor (tre sammanträden under året).
 Utbildningsfrågor (fyra sammanträden under året).
 Vård- och omsorgsfrågor (fem 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.
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Finansiering
1. Omsättningen – intäktsutvecklingen
Kommunförbundet Skånes omsättning, d.v.s. summan av intäkter per år har ökat från
58 117 tkr år 2007 till 86 910 tkr år 2010. Det är en procentuell ökning med ca 49,5 %.
Under not 2 i resultaträkningen redovisas de övergripande intäktsposterna för åren 2009
och 2010. Samtliga intäktsposter har ökat, dock med ett undantag ”Ledningsfordon”
som minskat marginellt, se nedan. Exempelvis kan nämnas att avgifter från
kommunerna har ökat med ca 4,2 %, kurs- och konferensavgifter har ökat med 22,7%.
Vad gäller redovisade intäkter för ”Energikontoret” och ”Övriga intäkter”, som till stor
del utgör projektmedel, har de ökat sammantaget med ca 13 mkr och mellan åren 2007
och 2010 har intäkterna ökat med ca 23,5 mkr, från ca 20 mkr till ca 43,5 mkr. I ”Övriga
intäkter” ingår exempelvis projekten ENTRIS (entreprenörskap i skolan),
Intagningssystem till gymnasiet, Inköpssamverkan, Samhälls- och hälsoinformatörer,
Samordnad vårdplanering IT-strategi och Interkommunal ersättning elevdatabas.
Redovisade intäkter på Energikontoret är både i form av avgifter för energirådgivning
till kommuner, uppdragsutbildning och projekt.
Tkr

Omsättning

Förbundsavgiften för Kommunförbundet Skåne uppgick 2010 till 0,38 promille av
medlemskommunernas skatteunderlag (inklusive statliga bidrag), vilket motsvarar
15:95 kr per invånare sett på hela länet. Finansieringen av förbundets verksamhet
framgår av följande:
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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 10,8 miljoner kronor, ingår endast 1,5 miljoner kronor i förbundets totala
omsättning. Kommunernas avgifter till Business Region Skåne AB 9,3 miljoner kronor
under 2010, påverkar inte förbundets resultat eftersom de ograverat förs vidare till
bolaget.
2. Kostnadsutvecklingen
Kommunförbundet Skåne hade år 2010 kostnader om totalt 86,7 mkr. I förhållande till
år 2009 är det en ökning med 25,5 %. Den starka ökningen kan i huvudsak förklaras av
att ett antal stora projekt påbörjats/genomförts, exempelvis intagningssystem för
gymnasieskolan, införande av s.k. SITHS-kort (SITHS=säker IT i hälso- och sjukvård),
medverkan i centrum för tillämpad arbetslivsforskning vid Malmö Högskola och projekt
inom EU-programmet LIFE (miljö och naturvård). Av kostnaderna finansieras ca 22 %
av medlemsavgifter. Övrig finansiering är exempelvis projektmedel från EU, staten och
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, kurs- och konferensavgifter, sålda tjänster
genom avtal med kommuner och andra samarbetsparter (t.ex. kommunal energirådgivning, administration av delägda bolag).
3. Årets resultat
Årets resultat för Kommunförbundet Skåne är cirka 9 tkr, exklusive skatt. Föregående
år, liksom för år 2008 visade verksamheten ett överskott på drygt 1 miljon kronor och
det möjliggjorde inbetalningar till pensionsfonden. Redovisade resultat för 2008 och
2009 var 0 kronor.
4. Eget kapital
Det egna kapitalet uppgick 31 december 2010 till ca 9,9 miljoner kronor Det egna
kapitalet har i varit oförändrat de senaste åren.
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5. Tillgångar och skulder
Balansräkningen per den 31 december 2010 visar att summan tillgångar och summa
eget kapital och skulder uppgår till cirka 86 miljoner kronor, det är en ökning med cirka
9 miljoner kronor i jämförelse med år 2009. I balansomslutningen ingår medlemsavgifterna för 2011, dessa är fakturerade i december månad på samma sätt som tidigare år.
6. Antalet årsarbetare
Vid årets slut uppgår personalstyrkan till 55,1 (år 2009: 58) årsarbetare. Utslaget på hela
året har 57,3 (år 2009: 53,9) årsarbetare varit anställda. Av personalen är 14,6 (år 2009:
16,5) anställda i tidsbegränsade projekt.
Nedan redovisas antalet årsarbetare i medeltal för åren 2007 - 2010
2007
2008
2009
Antal årsarbetare under året
38,7
44,2
53,9
varav tidbegränsade anställningar
10,9
10,8
16,5

2010
57,3
14,6

Antalet årsarbetare har under mandatperioden ökat i medeltal från 38,7 till 57,3
( ca 48 %). Ökningen beror till stor del på att ett flertal nya projekt har påbörjats. Mellan
åren 2008 – 2009 övergick nio personer från allmän visstidsanställning till
tillsvidareanställning. Under tiden november 2008 till oktober 2010 var fem samhällsoch hälsoinformatörer på integrationsområdet anställda på allmän visstidsanställning i
ett projekt som leds och finansieras av länsstyrelsen. Länsstyrelsen har numera återtagit
arbetsgivaransvaret för dessa.
7. Fördelning mellan kvinnor och män
Kommunförbundet Skåne har fler kvinnor än män anställda. Vid jämförelse mellan
2007 och 2010, var antalet 22,4 stycken 2007 och 35,3 stycken 2010. Motsvarande
anställda män var 16,3 stycken 2007 och 22 stycken 2010. 2007 var antalet kvinnor ca
58 % utifrån medeltal anställda under året. 2010 var motsvarande ca 62 %.
Medeltal anställda under åren kvinnor och män
2007
22,4
16,3

Antal kvinnor
Antal män
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2008
29,1
15,1

2009
33,1
20,8

2010
35,3
22,0

8. Sjukfrånvaron
Den totala sjukfrånvaron 2010 var 1,32 %. Omräknat till timmar var den totala
sjukfrånvaron 1 553 timmar av totalt 117 412 arbetade timmar. Även vid jämförelse
med 2009 får sjukfrånvaron anses vara låg.
2010

2009

1,32 %

0,01 %

53 %

0,00 %

- sjukfrånvaro för män

0,34 %

0,01 %

- sjukfrånvaro för kvinnor

2,05 %

0,01 %

- anställda – 29 år **

-

-

- anställda 30 – 49 år

0,73 %

0,01 %

- anställda 50 år -

1,81 %

0,01 %

Total sjukfrånvaro
- varav långtidssjukfrånvaro *

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

9. Övriga ekonomiska förbindelser – pensionsåtaganden
Kommunförbundet Skånes pensionsåtagande uppgick vid årsskiftet 2010/2011 till
20 922 tkr (inklusive individuell del). Detta åtagande hanteras genom att medel avsätts i
en pensionsstiftelse, vars tillgångar vid årets slut uppgick till 20 966 tkr. Stiftelsens
resultat har gynnats i hög grad av högre värderingar på de flesta finansiella tillgångsslag
och avkastningen blev positiv med 10,2 % före skatt och 9,7 % efter avkastningsskatt.
Vid årsskiftet översteg tillgångarna pensionsreserven med 43 602 kr.
10. Förbundsavgiften
Kommunförbundet Skånes styrelse beslutade 2009-10-09, § 173, att avgiften för
Kommunförbundet Skånes verksamhet 2010 ska vara oförändrad, 0,38 promille av
kommunernas avgiftsunderlag bestående av skatteintäkter och generellt statsbidrag.
Enligt förbundsmötes beslut får medlemsavgiften utgöra högst 0,50 promille. Styrelsen
har således utnyttjat 76 % av denna ram.
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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 fyra dotterbolag, ett för investeringsfrämjande insatser, ett för evenemangsfrågor, ett för besöksnäring och ett för film. 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 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.
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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

2010

2009

Nettoomsättning

2

86 721

68 678

Övriga rörelseintäkter

2

189

157

86 910

68 835

Summa intäkter
Verksamhetens kostnader
Övriga externa kostnader

3

-50 695

-34 529

Personalkostnader

4

-35 442

-34 029

Avskrivningar

5

-580

-541

-86 717

-69 099

193

-264

Summa kostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

6

-182

264

Räntekostnader och liknande resultatposter

6

1

0

-181

264

Resultat efter finansiella poster

10

0

Aktuell skatt

-1

0

Årets vinst
.

9

0

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

Not

2010-12-31

2009-12-31

632
121
753

382
237
619

100
4 957
5 057
5 810

100
5 457
5 557
6 176

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

39 693
0
650
4 474
44 817
35 768
80 585

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

Summa tillgångar

86 395

75 938

9 896
9

9 896
0

9 905

9 896

8 699
8 911
58 880
76 490

7 050
8 101
50 891
66 042

86 395

75 938

Inga
Inga

Inga
Inga

11
41
47

13
33
38

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
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10

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Eget kapital
Kapitalbehållning vid årets början
Årets resultat
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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
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Noter
Not 1
Resultat- och balansräkning
Förbundets årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 (K2-reglerna).
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
2010

2009

19 376

18 598

Kurs- och konferensavgifter

9 695

7 902

KEFU

4 298

3 975

318

346

9 721

7 796

Energikontoret

17 932

13 023

Övriga intäkter

25 570

17 195

Summa

86 910

68 835

Avgifter från kommunerna till
kommunförbundets kansli

Ledningsfordon
FoU
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Not 3

Externa kostnader
2010

2009

Lokalkostnader

1 449

1 536

Kontorskostnader

1 262

1 126

Reklam och PR (Energikontoret)

540

0

Datakostnader

654

528

Köpta tjänster

9 537

10 280

-”-, KEFU

3 510

3 270

-”-, FoU

2 383

1 711

-”-, Energikontoret

2 730

3 200

”-”, IKE

1 729

0

”-”, Entris

3 269

0

”-”, Kompetensenhet och chefsträffar

2 965

7 992

750

801

Lokal- och måltids kostnader för
kompetensenhet och chefsträffar

3 376

0

Lokal- och måltidskostnader för
konferenser och övriga träffar

4 063

0

Resekostnader

3 242

2 865

533

373

Bidrag och medfinansiering

5 724

500

Övriga kostnader

2 979

347

50 695

34 529

2010

2009

23 197

21 438

Arvoden

764

742

Ersättning till uppdragsgivare

467

428

Traktamenten och bilersättningar

819

842

Sociala avgifter

7 859

7 505

Pensionskostnader

1 343

2 121

993

953

35442

34 029

Telefon och porto

Tidningar och tidskrifter

Summa
Not 4

Personalkostnader

Lönekostnader

Övriga personalkostnader
Summa
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Medelantal anställda

2010
57,3

2009
53,9

- varav kvinnor

35,3

33,1

- varav män

22,0

20,8

Löner och övriga ersättningar
2010

2009

1 247

1 211

Övriga anställda

21 983

20 969

Uppdragstagare

467

428

7 859

7 505

392

383

1 343

2 121

45

44

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
2010-12-31

2009-12-31

Ledningsfordon och andra fordon

116

120

Inventarier

464

421

0

0

580

541

Förlust vid avyttring av inventarier
Summa
Not 6

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
2010-12-31 2009-12-31
Ränteintäkter
172
265
-”-, KEFU

2

5

Räntekostnad

-1

0

Valutaförlust

-355

-6

Summa

-182

264

14

Not 7

Inventarier
2010-12-31

2009-12-31

2 966

2 966

-764

-374

714

374

2 916

2 966

-2 584

-2 538

764

374

-464

-420

-2 284

-2 584

632

382

1 030

1 638

Årets utrangeringar

0

-955

Årets inköp

0

347

1 030

1 030

-793

-1 627

0

955

-116

-121

Utgående ackumulerade avskrivningar

909

-793

Summa fordon

121

237

Utgående restvärde enligt plan

753

619

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

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

15

Not 8

Finansiella anläggningstillgångar
2010

2009

100

100

157

157

150

150

4 000

4 000

500

1 000

150

150

5 057

5 557

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
Org.nummer 556747-5198 med säte i Kristianstad
Business Region Skåne AB
Summa
Not 9

Övriga fordringar
2010

2009

4

0

Inkomstskatt

504

504

Kommunassurans Syd Försäkrings AB

142

136

Summa

650

640

Kortfristig fordran hos anställda

Not 10

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2010-12-31 2009-12-31
Upplupna ränteintäkter
104
28
Förutbetalda kostnader

216

1 741

Pågående projekt

4 154

1 491

Summa

4 474

3 260

Not 11

Eget kapital
2010

2009

Förbundet KEFU
Belopp vid årets ingång

Förbundet

KEFU

9 334

562

9 260

636

-17

26

74

-74

Belopp vid årets utgång

9317

588

9 334

562

Summa eget kapital

9905

Årets resultat

9 896

16

Not 12

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2010-12-31

Pågående projekt

2009-12-31

21 160

15 061

1 619

1 071

Sociala avgifter

624

649

Särskild löneskatt

337

507

Anslag till KEFU, FoU

22

22

Förutbetalda årsavgifter

31 906

30 181

3 212

3 400

58 880

50 891

Semesterlöner inkl sociala avgifter

Övriga upplupna kostnader
Summa
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Verksamheten 2010
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 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 kommunledningskonferenser,
chefsträffar, nätverksträffar, tema, konferenser m.m. som Kommunförbundet Skåne
leder.
Antal
Antal
arrangemang
deltagare
2010
2009
2010
2009
Kommunledningskonferenser, chefsträffar,
64
91
3 870
3 413
nätverksträffar, temakonferenser o.dyl.
Utbildning/kompetensutveckling
134
139
5 257
4 038
FoU Skåne Individ- och familjeomsorg
16
26
405
289
FoU Skåne Äldreomsorg
27
53
762
915
FoU Skåne Funktionshinder
34
31
620
522
FoU Skåne Arbetsliv
17
7
254
192
BBiC, barns behov i centrum
17
606
SIKTA, riktlinjer för missbruksvård
11
12
2 334
703
ASI, utveckling av metoder i socialt arbete
27
23
728
374
Summa
347
382 14 836
10 446
Totalt sett har antalet arrangemang minskat med ca 10,1 % sedan föregående år, antalet
deltagare har dock ökat med ca 42 % . Det ska dock beaktas att det tillkommit ett nytt
område BBiC (Barns behov i centrum) om 17 arrangemang med 606 deltagare under
2010.

18

Till detta kommer Energikontoret Skånes arrangemang och deltagare enligt följande:
 Skånes Energiting ca 400 deltagare.
 Solracet, delarrangör, ca 1 200 elever som deltagare.
 Energirådgivningsaktiviteter, föreläsningar etc. 11 764 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. Kommunledningsfrågor
De regelbundet återkommande kommunledningskonferenserna är en av
Kommunförbundet Skånes viktigare arenor för att behandla strategiska frågor för de
skånska kommunerna och att stämma av med kommunledningarna om förbundets
arbete motsvarar förväntningarna. Uppslutningen vid dessa konferenser är mycket god.
Under 2010 arrangerades fyra kommunledningskonferenser, varav två tillsammans med
ledningen för Region Skåne.
Samma goda uppslutning har vi också kunnat notera vid de årligen återkommande
välfärdskonferenserna (2010 deltog 330 personer från 31 kommuner) och
kunskapsresorna till länder i Skånes närhet. Under 2010 gick kommunledningsresan till
Danmark, varvid Kommunernes Landsforening samt ett antal kommuner runt om i
landet besöktes. Antalet deltagare var 55.
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, översynen av det kommunalekonomiska
utjämningssystemet och villkor och förutsättningar för kommunernas
flyktingmottagande. Den senare frågan har resulterat i en rekommendation till
kommunerna om bl.a. en budgetmodell som syftar till att tydliggöra ansvar och
underlätta styrning och uppföljning.
Infrastruktur- 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. Hittills har 22 av länets
kommuner överlåtit huvudmannaskapet. I större delen av NV Skåne och i hela Östra
Skåne är huvudmannaskapet för all trafik, bussar, tåg, färdtjänst och sjukresor samlat
hos länets trafikhuvudman. Syftet är att säkerställa att personer med
funktionsnedsättning skall garanteras goda resemöjligheter även när man utifrån
kommande kraftiga förändringar i befolkningsstrukturen, kan förutse en ökad belastning
på färdtjänsten inom några år. Lösningen är ett aktivt samspel av resemöjligheter mellan
en mera tillgänglig allmän kollektivtrafik och med färdtjänst. Huvuddelen av de
återstående 11 kommunerna finns i sydvästra Skåne. I syfte att underlätta processen har
Kommunförbundet Skåne på tjänstemannanivå startat ett nätverk mellan kommunerna i
sydvästra Skåne för att bereda frågor om överlåtelse av huvudmannaskap för
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färdtjänsten. Målet är att ha ett samlat huvudmannaskap och allmän kollektivtrafik från
år 2013.
En ny kollektivtrafiklag har antagits och kommer att kräva insatser under kommande år.
Styrelsens presidium har under 2010 haft fyra överläggningar om gemensamma frågor
med presidiet för Region Skånes presidium.
SydSam har inlett en ny fas för att få ett mer handlingsinriktat samarbete, som ska öka
tillväxt och utveckling i Sydsverige. Samarbetsparterna i Sydsam är Region Skåne,
Regionförbunden i Blekinge Jönköping, Kalmar, Södra Småland (Kronobergs län) och
Halland (Halland övergår från 1 januari 2011 till en direktvald region, i likhet med
Skåne), samt Kommunförbundet Skåne. Ett arbete som pågår är att följa översynen av
det kommunala utjämningssystemet och den nyligen tillsatta balanskravsutredningen. I
dessa frågor har Kommunförbundet Skåne ansvar för beredningsarbetet.
Internationellt
Utvecklingen i Öresundskomiteens arbete har fortlöpande följts genom medverkan i
tjänstemannagruppen på svenska sidan. Dessutom har förbundet medverkat i ett mera
omfattande arbete med att utveckla en öresundsregional utvecklingsstrategi (ÖRUS),
vilken under året blivit klar.
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 diskuterades är den nya möjlighet till ett
fastare formaliserat gränsöverskridande samarbetet som möjliggjorts genom en EUförordning – EGTS (europeisk gruppering för territoriellt samarbete).
Årets gemensamma styrelsekonferens med systerorganisationen Städte- und
Gemeindetag Mecklenburg-Vorpommern genomfördes i Stralsund och innehöll
intressanta diskussioner och utbyte kring aktuell kommunal utveckling.
Kontakterna med systerorganisationerna i Schleswig-Holstein har under året ytterligare
intensifierats bl.a. mot bakgrund av att beslutet om fast förbindelse över Fehmarn Bält
fattats. Under året har en gemensam styrelsekonferens genomförts i Skåne, varvid bl.a.
ett mera formaliserat samarbete diskuterades.
EU:s fonder och program
Förbundets arbete med EUs fonder och program handlar i hög grad om löpande
intressebevakning, informationsspridning och stöd i projektutveckling kring de EUprogram som berör de Skånska kommunerna. Under året intensifierades även
intressebevakningen gällande sammanhållningspolitiken efter 2013.
EU-kompetens Skåne fortsatte med sin verksamhet som de skånska kommunernas EUnätverk. Nätverket har en nätverksplats på Kommunförbundet Skånes hemsida där
nyheter, dokument och annan information löpande läggs ut.
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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 fyra 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 på temat Europeisk identitet.
Projektet Kommunernas Öresundsplattform (KÖP) godkändes den 14 januari 2010 av
Interregprogrammet i Öresund. Projektet var en förstudie av förutsättningarna för
kommunalt samarbete i Öresundsregionen.
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. Projektets tyska partner kunde emellertid inte fullfölja deltagandet, så
projektet drog tillbaka ansökan. Under 2010 arbetade KFSK med en ny ansökan till
BYGE. Projektet skulle genomföra kompetensutveckling, inom ramen för det
fritidsbaserade icke formella lärandet, både för vuxna som arbetar med ungdomar. På
grund av att några skånska och tyska partner hoppade av strax före inlämnandet av
ansökan bedömdes ansökan inte hålla den kvalitet som Kommunförbundet Skåne
önskade och därför lämnades ansökan inte in.
Under hösten 2010 engagerades personal anställd av Kommunförbundet Skåne som
expert inom det av Södra Östersjöprogrammet finansierade Capacity Building –
projektet. Uppgiften var att handfast stödja Miljöförvaltningen i Malmö i arbetet med att
utveckla och färdigställa en ansökan till Södra Östersjöprogrammet.
Planeringen för en projektledarutbildning för alla som arbetar med eller vill arbeta med
EU-finansierade projekt påbörjades under året.
Omvärlds- och framtidsarbete
Kommunerna har visat fortsatt intresse för och behov av stöd i sitt arbete med
strategiska omvärlds- och framtidsanalyser.
Under året har innehållet i en av Klippans förvaltningschefsgrupp tidigare genomförd
omvärlds- och framtidsanalys reviderats och aktualiserats.
Ett omfattande analysarbete har genomförts tillsammans med enheten Kultur i vården
inom Region Skåne.
Inom ramen för Skåne Nordvästs traineeprogram har en kortare utbildning kring
omvärlds- och framtidsarbete genomförts.
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IT-samverkan Skånes kommuner (ITSK)
En gemensam regional organisation för samverkan i IT-frågor mellan kommunerna i
Skåne har utformats. Styrelsen beslutade våren 2010 att inom Kommunförbundet
Skånes ram bilda en resultatenhet fr.o.m. 2011 med huvuduppdrag att omsätta den
nationella IT–strategin i ett regionalt arbete som med hjälp av ändamålsenlig IT-teknik
främjar en verksamhetsutveckling i kommunerna i Skåne med hög kvalitet och goda
möjligheter till kommunikation med medborgare och andra myndigheter. Den
gemensamma organisationen finansieras via medlemsavgifter (1 kr/invånare), samt via
eventuella nationella stöd som fördelas till regionalt arbete.
En förfrågan om deltagande ska gå ut till kommunerna i början av 2011.
3. 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 2007 – 2010.
År 2007
241 500

År 2008
272 532

År 2009
-293 055

År 2010
420 005

Den globala ekonomiska krisen gick inte spårlöst förbi Kommunförbundet Skåne 2009
det visar bl.a. förbundets kursverksamhet. 2009 visade resultatenheten ett negativt
resultat för att åter 2010 visa ett positivt resultat om 420 005 kr.
Kompetensenheten har genomfört 134 (2009: 139) kurser och konferenser under 2010.
Antal arrangemang som handläggs av enheten har således minskat något 2010 i förhållande till 2009. Antalet deltagare har dock ökat med drygt 1200.
Kompetensenhetens utbildningsutbud omfattar hela det kommunala verksamhetsområdet och årligen utkommer två kurskataloger – en för våren och en för hösten.
Kompetensenheten genomför också uppdragsutbildningar utifrån beställarnas önskemål
och de lokala behoven.
Årets största arrangemang var liksom tidigare år ”Kommunerna och Välfärden”. Årets
tema var ”Hur väl färdas Sverige som välfärdsstat? Vad betyder globalisering och hur
slår finanskrisen?” Konferensen samlade 330 deltagare, varav 210 var förtroendevalda.
Exempel på större utbildningsinsatser under 2010:


Den nya skollagen - 287 deltagare varav 10 förtroendevalda.



Sociala medier, två utbildningstillfällen på detta tema har genomförts under året.



Ett första steg togs också i den stora och viktiga framtidsfrågan om e-arkiv och
dess hantering i de kommunala förvaltningarna med ett 50-tal deltagare.
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Lagen om offentlig upphandling (LOU) – fyra utbildningar har genomförts om
LOU och dess tillämpning. En av dessa var en certifieringsutbildning på
sammanlagt åtta dagar.
Den nya offentlighets- och sekretesslagen föranledde även under 2010 ett antal
uppdragsutbildningar.

4. Arbetsmarknad och näringsliv
Verksamhetsområdet täcker ett brett arbetsområde bestående av arbetsmarknadsfrågor,
näringslivsfrågor, besöksnäring, integrations-, migrations- och landsbygdsfrågor.
Beredningen för arbetsmarknads- och näringslivsfrågor har sammanträtt tre gånger
under 2010. Sammanträdena har varit förlagda till Ystad, Båstad och Lund. Vid olika
sammanträden har temana integrationsfrågor, arbetsmarknadsfrågor, pågående projekt,
företagandet i Skåne, långtidssjukas återgång till arbete behandlats.
Under året har beredningen varit representerad i styrgruppen för vuxenutbildning. Inom
ramen för detta arbete har en kartläggning av den kommunala vuxenutbildningen
genomförts. En dialog har påbörjats med kommunerna om samverkansfrågor inom
vuxenutbildningen.
Under året har följande större utvecklingsarbeten initierats av beredningen:


Projekt ENTRIS (Entreprenörskap i skolan) som avslutas den 14 januari 2011.
Finansiering genom EUs socialfond med 9,3 Mkr 2009 – 2010 (se nedan).



En utredning om en regional plattform för validering har genomförts i
samverkan med Region Skåne, länsstyrelsen och de fyra kommunnätverken.
Den kommer att behandlas av styrelsen våren 2011.



En analys/pilotstudie i fyra kommuner av etableringsförutsättningarna för
nyanlända flyktingar i samverkan med Arbetsförmedlingen och länsstyrelsen.

ENTRIS
ENTRIS - entreprenörskap i skolan - startade 15 januari 2009 och avslutas 14 januari
2011. Projektet är helfinansierat av Svenska ESF-rådet med 9,3 miljoner. Syftet är att
erbjuda skolpersonal i grund- och gymnasieskola kompetensutveckling inom
entreprenöriellt lärande och samverkan skola/arbetsliv. Totalt har cirka 2 600 personer
på 93 arbetsplatser i 19 Skånska kommuner samt en från Blekinge deltagit i projektet.
Under de två gångna åren har cirka 3 500 personer deltagit i olika aktiviteter inom
ENTRIS. Av dessa har cirka 2 600 personer deltagit i olika utbildningar och 900 i
övriga arrangemang, såsom konferenser, nätverksträffar och workshops.
Intresset för ENTRIS har varit mycket stort och målgruppen har efterfrågat fördjupning
inom de aktuella områdena. Därför lämnade Kommunförbundet Skåne hösten 2010, in
en ESF-ansökan i den regionala ansökningsomgången "Kompetensförsörjning —
förebygga långtidssjukskrivningar" under rubriken "ENTRIS 2.0 — entreprenöriella
lärprocesser för bättre hälsa i en lärande organisation".
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I december 2010 beviljade ESF-rådet 10,7 miljoner till ENTRIS 2.0. Projektet startar
den 1 februari 2011.
5. Barn och utbildning
Verksamheter 1-16 år
Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och
grundskola i Skåne är framtaget och kommer att behandlas i beredningen för utbildning
i januari 2011.
Ett för Skåne gemensamt arbete med framtagande av riktlinjer kring skolgång i
fristående resursskolor är påbörjat.
Gymnasiesamverkan i Skåne
Gymnasiesamverkan har utvecklats ytterligare utifrån de avtal som slutits i
samverkansområdet (alla Skånes kommuner och Sölvesborg). Avtalet har justerats med
anledning av lagen om lika villkor för kommunala och fristående skolor samt den
kommande gymnasiereformen GY11. Inom ramen för avtalet arbetar en politisk
styrgrupp, en förvaltningschefsgrupp och en beredningsgrupp.
Inför 2010 har man kommit överens om gemensamma rutiner för bidrag till fristående
gymnasieskolor, månadsdebiteringar från september 2010 med gemensam elevdatabas
och ny portal för webb-information från december 2010, Skanegy.se. Inför 2011
arbetar man med att få till stånd en gemensam Skåneprislista att använda i stället för
riksprislistan.
Vuxenutbildningssamverkan i Skåne
Under året har arbetet med en mera formell och utökad samverkan inom
vuxenutbildningsområdet startats. En politisk styrgrupp och en tjänstemannagrupp har
bildats och också haft sina första sammanträden. I dessa organ har man arbetat fram en
avsiktsförklaring om vuxensamverkan i Skåne. Denna avsiktsförklaring är nu ute i
kommunerna för behandling i de politiska nämnderna.
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. Ansökan från Landskrona-Kävlinge-Svalöv har under året beviljats och även
Nordvästra Skåne (Ängelholm-Klippan-Örkelljunga-Båstad) har haft certifiering och
inväntar nu godkännande.
Teknikcollege
Teknikcollege fortsätter att utvecklas. Senast certifierade är Ängeholm–KlippanÖrkelljunga. Tidigare certifierad är: Västra Skåne, Mitt i Skåne, Ystad/Österlen och
Söderslätt. Genom ett samarbete med Blekinge och TC Sydost har en ansökan till
Regionalfonden beviljats och en projektledare anställts och finansierats. Detta projekt
pågår i tre år med start i augusti 2009.
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Tankesmedjor
I samverkan mellan Malmö högskola, Högskolan Kristianstad, 29 kommuner i Skåne
och Kommunförbundet Skåne fortsätter verksamheten med Tankesmedjor för lärare,
pedagoger och skolledare. En styrgrupp har bildats, med representanter från Skånes
”fyra hörn”. Tankesmedja 6 har startat under året.
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). Kommunerna har ledamöter i de båda ”styrelserna”
för lärarutbildningen.
Under året har kommunrepresentanter samt representanter från lärarutbildningarna i
Skåne påbörjat ett arbete med framtagande av ett ramavtal för VFU
(verksamhetsförlagd utbildning; praktik).
Samverkan med rektorsutbildningen
Kommunförbundet Skåne har initierat ett samarbete med Umeå universitet, som numera
har det största utbildningsansvaret för rektorsutbildningen i Skåne. Representanter för
kommunerna (utifrån de fyra” hörnen” i Skåne) är numera ledamöter i
rektorsutbildningens ledningsgrupp.
En skola på vetenskaplig grund
Ett förslag till ”FOU skola” inom Kommunförbundet Skåne är framtaget och presenterat
för styrelsen. Förslaget innebär att samordning sker via förbundet och finansieras med 1
kr/kommuninvånare/år av deltagande kommuner. Syftet är att skapa bättre
förutsättningar för skolor att dra nytta av forskning.
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. Regeringen har under året presenterat många nya reformer,
exempelvis nya läroplaner för de flesta skolformerna, nya kursplaner, skollag m.m.
Även andra nya reformer har genomförts under året, vilket har påverkat kommunerna.
Förbundets handläggare har i samarbete med Skolverket fått ansvaret för att samordna
de lärarkonferenser om gymnasiereformen GY11 som genomförs för alla Skånska
gymnasielärare i början av 2011.
Samverkan med Region Skåne.
Ett förslag till ”Ramavtal kring hjälpmedel i pedagogisk verksamhet”.
är presenterat för styrelsen. En arbetsgrupp bestående av representanter från Region
Skåne och Kommunförbundet Skåne har arbetat fram underlaget.
En arbetsgrupp med representanter från kommunerna samt Region Skåne har arbetat
fram ett förslag till hur ansvarsfördelningen vid dyslexiutredning bör se ut.
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Två arbetsgrupper är utsedda för att tillsammans med Region Skåne föreslå en
arbetsfördelningen kring psykisk hälsa.
För att förebygga förekomsten av livmoderhalscancer har Socialstyrelsen beslutat att
allmän vaccination mot humant papillomvirus (HPV) införs i det allmänna
vaccinationsprogrammet från den 1 januari 2010 för flickor i åldern 10-11 år.
Skolhälsovården ansvarar för genomförandet av dessa vaccinationer. Förbundet
medverkar i informationsdelen och planering av distribution från 2011.
6. Vård, omsorg och sociala frågor
IT i vård och omsorg
Införande av IT-stödet till samordnad vårdplanering (SVPL) har startat i nordöstra
Skåne. Under 2011 beräknas hela Skåne få tillgång till IT-stödet. Parallellt löper
utfärdandet av ”säkra” kort s.k. SITHS - legitimationer (SITHS = säker IT i hälso- och
sjukvård) som är en förutsättning för kommunikationen inom området, via det
samverkanslager (SVL) som har utvecklats. Både IT-stödet till SVPL och tillgången till
SVL säljs som tjänster av Region Skåne till kommunerna.
Överenskommelsen om ansvar och samverkan inom hälso- och sjukvård
Region Skåne tog beslut i mars och kommunerna löpande under året om
”Överenskommelsen om ansvar och samverkan inom hälso- och sjukvårdsområdet
mellan kommunerna och Region Skåne”. De flesta kommuner är nu igång med
diskussioner om samverkansformer och avtal inom habiliteringsområdet med Region
Skåne. Olika informationsinsatser till kommunerna har gjorts under året.
Innebörden i det kommunala hemsjukvårdsansvaret
Kommunerna i Skåne har tagit över den primärvårdsledda hemsjukvården.
Utvecklingen har gjort att även personer med behov av avancerade sjukvårdsinsatser
kan få vård i hemmet. För att reda ut ansvarsfrågan har Kommunförbundet skrivit till
Socialstyrelsen. Socialstyrelsen har svarat att med dagens reglering får kommunerna
inte ta över ansvaret för avancerade sjukvårdsinsatser. Frågan är principiellt viktig,
många enskilda patienter är berörda och relationerna mellan personalen blir ansträngd.
Egenvård
Ett arbete med att ta fram övergripande rutiner för egenvårdprocessen och förtydliga
den nya författningen har pågått under året och beräknas vara klart i början av 2011.
Dyslexi
Ett arbete med att förtydliga ansvarsfrågor vid dyslexiutredningar startade under året
och ett förslag beräknas vara klart under våren 2011.
Statligt stöd till kunskapsutveckling inom socialtjänsten
Staten och SKL har slutit avtal om en ny arbetsform för att stimulera
kunskapsutveckling inom socialtjänsten. Via regionala stödstrukturer som byggs upp i
länen ska utvecklingen mot en mer evidensbaserad praktik inom socialtjänsten
stimuleras. De stimulansmedel som är avsatta under den första treårsperioden är riktade
till äldreomsorgen och ska utvidgas till att senare omfatta hela socialtjänsten. En
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regional samordnare har rekryterats till Kommunförbundet Skåne och arbetet påbörjas i
större skala under första kvartalet 2011.
Mötesplats vård och omsorg
Mötesplats vård och omsorg arrangerades för tredje gången den 12-14 oktober på
Stadionmässan i Malmö. Konferensen besöktes av över 2 000 personer under de tre
dagarna.
SIKTA
Kommunförbundet Skåne driver i samverkan med Region Skåne sedan februari 2008
projektet SIKTA som syftar till att stödja implementeringen av Socialstyrelsens
nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård. Projektet fortgår till och med
februari 2012. Under 2010 har SIKTA haft 42 arrangemang. Sammantaget har cirka 2
330 personer deltagit i arrangemangen.
ASI (Addiction Severity Index; metoder i socialt arbete))
ASI-projektet är en samverkan med Socialstyrelsen (f.d. Institutet för utveckling av
metoder i socialt arbete IMS), Länsstyrelsen och Kommunförbundet Skåne.
Projektarbetet har pågått i snart fyra år. Under projekttiden 2007-12-01-2010-12-01 har
215 personer utbildats i ASI-metoden. Deltagarna har framförallt kommit från
socialtjänsten i Skånes kommuner. Även Metadon/Subutexmottagningarnas personal i
Lund, Kristianstad och Helsingborg har deltagit, liksom kuratorerna på
rättspsykiatriskaklinikerna i Skåne samt en del privata vårdgivare. Tillströmningen till
utbildningarna är fortfarande konstant och platserna har under 2010 ökat från 12
deltagare till 16 deltagare per kurstillfälle.
Under 2010 har ASI-projektet varit delaktig eller ansvarat för 27 arrangemang med
sammanlagt 728 deltagare varav 16 arrangemang har varit direkt kopplade till ASI
Grundutbildning.
Samverkansorganisationen för hjälpmedelsfrågor
I samverkansorganisationen för hjälpmedelsfrågor deltar samtliga kommuner.
Med anledning av att kommunalförbundet Medelpunkten, som representerar 9
kommuner i nordvästra Skåne, sade upp avtalet om hjälpmedelssamverkan till
omförhandling, har vissa justeringar i avtalet, med giltighet från 2011-01-01
överenskommits.
Ett ”Beslutsstöd för arbetsterapeuter och sjukgymnaster vid bedömning av insatser vid
funktionsnedsättning” har införts i 18 kommuner.
7. Energi och klimat
Intresse för energi- och klimatfrågor är fortsatt mycket högt. Energikontoret Skåne har
under 2010 nått totalt 11 764 personer via egna arrangemang, personliga samtal på
mässor samt externa föreläsningar och guidningar. Skånes Energiting, som är Skånes
största mötesplats inom energiområdet, anordnades för fjärde året i rad med 400
deltagare och ett 40-tal företag i utställningen.
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Under 2010 har ett mycket omfattande arbete lagts ned för att utveckla former för
Skånes fortsatta klimatarbete. Klimatsamverkan Skåne bildades våren 2010 och är ett
samarbete mellan Region Skåne, Kommunförbundet Skåne och Länsstyrelsen i Skåne
län. Syftet är att skapa en gemensam plattform för att arbeta med klimatfrågor i Skåne.
Klimatsamverkan Skåne ska verka för att minska klimatpåverkan, anpassa samhället till
kommande klimatförändringar och skapa ett hållbart samhälle i samverkan med
medborgare, organisationer och företag.
Med anledning av det nya statliga stödet till kommuner och landsting för strategisk
energieffektivisering, startade Energikontoret under 2010 ett arbete med att stödja de
skånska kommunerna i detta arbete. Detta är en naturlig utveckling av Energikontorets
mångåriga arbete att stötta skånska kommuner i sitt energiplansarbete. Tillsammans
med Länsstyrelsen driver Energikontoret ett nätverk där kommunerna får möjlighet att
träffas för att utbyta erfarenheter, höja sin kompetens och diskutera
samverksansmöjligheter inom området strategisk energieffektivisering.
Samordningen av den kommunala energi- och klimatrådgivningen har varit en central
verksamhet för Energikontoret Skåne sedan starten 1998. Under 2010 har sex
nätverksträffar ägt rum för rådgivarna inom nätverket. Utöver detta har anordnats ett
stort antal gemensamma utåtriktade aktiviteter i form av mässor och projekt. Målet för
energikontoret är att tillsammans med energi- och klimatrådgivarna genomföra
aktiviteter som bidrar till sammanhållning, kompetensutveckling och högre kvalitet i
rådgivningsverksamheten. Under det senaste året har nätverksträffarna varit inriktade på
att höja kompetensen kring transporter och förnybar energi.
Energikontoret samordnar verksamheten för Solar Region Skåne. Intresset för solenergi
är stort vilket har visat sig på antalet deltagare på seminarier, guidningar och
studiebesök. Under 2010 anordnades Solracet för andra gången, ett projekt där cirka
1200 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 grön
utveckling i samverkan med bland annat Länsstyrelsen och Region Skåne. Under 2010
har en färdplan för biogas 2010-2014 tagits fram tillsammans med Region Skåne.
Planen stakar ut vägen för att nå det regionala målet på 3 TWh producerad biogas 2020.
Biogas Syd är också projektledare för ett nytt 5-årigt EU-projekt med fokus på Skåne
som kunskapscentrum för biogas.
8. Folkhälsa fritid och kultur
Regional folkhälsostrategi
Inom ramen för Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010-2013, och de där prioriterade
områdena – delaktighet, inflytande och jämlik hälsa – hälsofrämjande levnadsvanor psykosocial hälsa – alkohol, tobak, övriga droger samt spelmissbruk – planeras och
genomförs olika insatser och konferenser i samverkan med andra aktörer, såväl
regionalt som lokalt. Satsningar, framför allt riktade mot barn, unga och äldre, är
prioriterade under strategiperioden.
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Epidemiologiskt underlag med fokus på barn och unga, ska utvecklas under
strategiperioden. Planeringsarbete har påbörjats av Region Skåne och
Kommunförbundet Skåne, i samverkan med Malmö stad, för att ta fram en
Levnadsvaneundersökning för barn och unga.
Nätverk
Nätverk för kommunala folkhälsosamordnare/-strateger drivs i samverkan mellan
Region Skåne och Kommunförbundet Skåne.
Nätverk för kontaktpersoner i Hälsofrämjande skolutveckling drivs i samverkan mellan
Kommunförbundet Skåne och Region Skåne.
Nätverk för kommunala drogförebyggande samordnare, drivs av Länsstyrelsen i Skåne
län i samverkan med Kommunförbundet Skåne.
Hälsofrämjande skolutveckling
Kommunförbundet Skåne och Region Skåne ger fortsatt stöd till processen
Hälsofrämjande skolutveckling i Skåne. Ett sjuttiotal förskolor och skolor har nu
kvalitetssäkrats och certifierats för sitt aktiva arbete med processen. Det långsiktiga
arbetet i Skåne, har uppmärksammats av Skolverket och medfört ett uppdrag och
medverkan vid sex nationella konferenser under 2010.
Kostnadsfria utbildningsinsatser kring drogförebyggande arbete i skolan, har erbjudits
förskolor och skolor, med hjälp av utvecklingsmedel från Länsstyrelsen i Skåne län.
Flera konferenser med fokus på barn och ungas psykiska hälsa har, under året
genomförts i samverkan med regionala och nationella aktörer.
Kultur
Under hösten utarbetade Region Skåne sitt förslag till Regional Kulturplan 2011. En
kulturplan i linje med den nya samverkansmodellen där kommunerna ska få större
möjlighet att påverka fördelningen av statliga kulturpengar till skånska aktörer.
Beredningen för kultur-, fritids- och folkhälsofrågor lämnade ett remissyttrande över
förslaget. Flera av de synpunkter som framfördes beaktades i förslaget.
För att diskutera med kommunernas kulturpresidier eller motsvarande inbjöd
beredningen till en halvdagskonferens den 19 oktober 2010 kring den nya
samverkansmodellen.
Vid ett par tillfällen har träffar genomförts med Region Skånes kulturnämnd.
Fritid
Inom fritidsområdet har förbundets aktiviteter varit sparsamma under det gångna året.
Några träffar har genomförts med ledningen för Skåneidrotten.
9. Forskning och utveckling
FoU Skånes verksamhet har under året finansierats av huvudsakligen tre delar.
Projektbidrag från Kommunförbundet Skåne, reserverade medel från tidigare år samt
abonnemangsavgifter. Enligt styrelsebeslut kommer abonnemangsavgiften att vara
avvecklad 2012. En minskning av abonnemangsavgiften har skett under 2009 och 2010.
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Under 2010 har den största delen av FoU Skånes aktiviteter finansierats av
projektbidrag från Kommunförbundet Skåne samt överförda medel från 2009. I några
fall har även externa medel erhållits.
Alltmer av det praktiska arbetet är av övergripande karaktär och löper över flera år.
Delprojekten planeras ofta utifrån detta. Några exempel är
Kvalitetsledningsutbildningen som startades år 2008 och avslutas 2011 samt Öppet hushandledningen som innebär kostnadsfri handledning vid projektarbeten.
Individ- och familjeomsorg, IFO
Under IFO finns ett antal projekt som löper över flera år, nämligen ASI (Addiction
Severity Index), BBIC (Barns behov i centrum; projektet genomförs i samarbete med
VoB Syd AB), samt implementering av Nationella riktlinjer för missbruksvård.
En fördjupningsstudie i Ämnet ”Förhandsbedömningar inom den sociala barnavården”
har genomförts under året. Studien har byggt på fokusgruppsintervjuer och har
resulterat i en rapport.
En forskningscirkel på temat ”Organisation inom IFO-verksamheter” startade under
hösten 2009 och slutfördes under våren 2010. En rapport utkommer i februari 2011.
Under året startade arbetet för att komma igång med Barnkonventionens
implementering i kommunerna.
Äldreomsorg
En kunskapsverkstad med syftet att sammanställa de erfarenheter undersköterskorna
haft i arbetet som handledare har genomförts. Under året har den högskoleutbildning i
handledning som startade 2009 fortlöpt. Båda dessa aktiviteter kommer att resultera i en
utvärderingsrapport under 2011.
I mars genomfördes konferensen ”Planera för Mirakel - arbeta salutogent, stärk kasam”
(kasam=känsla av sammanhang).
En ansökan till EU för att genomföra ett Öresundsprojekt i samarbete med Malmö
Högskola, Roskilde universitet och Köpenhamns kommun beviljades hösten 2010. Ett
av syftena är att skapa ett nätverk, Care Sam, inom ett brett område på äldreområdet i
Öresundsregionen.
Funktionshinder (handikappomsorg)
Delaktighetsmodellen utvecklades under 2010 till att även omfatta äldreomsorg och
fortsatt utbildning och implementering kommer att ske under 2011.
Ett aktionsforskningsprojekt inom personlig assistans som pågått i tre kommuner kan
ses som en uppföljning av FoU-cirklar 2006 och 2008 och kommer att avrapporteras
under 2011.
Arbetet med en översyn av daglig verksamhet - struktur, innehåll och arbetssätt fortsätter och beräknas kunna redovisas under 2011.
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Nätverksaktiviteter kring ”Onödig Ohälsa” har initierats inom folkhälsoområdet med
Kommunförbundet Skåne, Region Skåne och Lunds kommun och beräknas fortsätta
under 2011, bl. a med nationellt stöd från Handisam.
Samhällsbyggnad
I enlighet med den prioritering som beslutades av styrelsen den 5 juni 2009 har
forsknings- och innovationsarbetet påbörjats inom det kommunaltekniska området,
enligt nedanstående:
 en workshop med nyckelpersoner från kommunerna
 en kartläggning av kommunala teknikprojekt i samverkan med forskningen
 en forskningsledare med professorskompetens för miljö- och samhällsbyggnad,
har engagerats
 en tankesmedja ”mötesplats kommunal teknik – forskning”
 en forskningscirkel kring samhällsplanering mot hållbar utveckling
 ett jämställdhetsprojekt med inriktning mot räddningstjänsten i 15 kommuner
 samverkan är etablerad med Malmö Högskola, Alnarp och Lunds tekniska
högskola, LTH.
Energirådgivningens praktik
En studie avseende energirådgivningens praktik i skånska kommuner i samarbete med
Malmö Högskola och Kommunförbundet Skånes energikontor är genomförd under
hösten 2010.
Studie om forskningsanvändning inom kommunledning
För att ytterligare stärka idén om användande av forskningsresultat i den kommunala
praktiken initierades en studie, i dialog med kommuncheferna, där
forskningsanvändning särskilt studeras i ljuset av hur man producerar, kommunicerar
och söker kunskap på kommunchefsnivå.
Identitetsarbete – en förbisedd faktor för att förstå den arbetsrelaterade ohälsan?
Projektet avser att pröva om man med utgångspunkt från begrepp som identitet och
identitetsarbete kan få en bättre förståelse för den arbetsrelaterade ohälsan.
Närsjukvårdsprojektet
Syftar till att, genom aktionsforskning, synliggöra närsjukvårdens aktörer och utveckla
dess professioner i Skåne. Ett samarbete mellan Kommunförbundet Skåne, Region
Skåne, Malmö Högskola och Kristianstad högskola.
Utvärdering av samverkansorganisationen i Nordöstra Skåne
Utvärdering av nyttan och effektiviteten av den samverkan på kommunchefsnivå som
förekommer mellan de sju kommuner som ingår i den samverkansorganisation som
bildats i nordöstra Skåne. En kvalitativ utvärdering är genomförd.
10. Miljö och samhällsbyggnad
Miljösamverkan Skåne 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,
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avgränsade i tid och i normalfallet operativt inriktade. Dessutom har vissa insatser med
inriktning på information och policyfrågor genomförts.
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.
Klimatsamverkan Skåne startades gemensamt av Region Skåne, Kommunförbundet
Skåne och Länsstyrelsen i Skåne län under våren 2010. Denna gemensamma satsning är
en fortsättning på arbetet som utfördes inom ramen för Region Skånes Klimatberedning.
Från förbundets sida deltar även politiker och personal från energikontoret i
klimatarbetet.
Kommunförbundet Skåne har under året ökat sitt engagemang i Skånes Miljö- och
hälsoskyddsförbund. Medlemmar i förbundet är miljönämnderna (motsv) i Skånes
kommuner, men även Länsstyrelsen och Region Skåne. Kommunförbundet Skåne har
numera hand om förbundets ekonomi och en stor del av övrig administration. Årligen
genomförs i förbundets regi två temadagar och en studieresa förutom förbundets
årsstämma.
Kommunförbundet Skåne har under året förberett och ansökt om medel från Europeiska
Socialfonden (ESF) för att genomföra ett EU-finansierat kompetensutvecklingsprojekt.
Projektet som benämns ”Effektiv Miljötillsyn – ett Projekt för Ökat Lärande och Hälsa”
har som målgrupp samtliga medarbetare i Skånes kommuner som arbetar med
miljötillsyn och angränsande områden inom hälsoskydd och livsmedel. Projekttiden är
februari 2011 t o m juni 2013. Ansökan med ett belopp om 4 943 000 kr beviljades i
slutet av 2010.
Under året har förbundet erhållit medel från MSB (Myndigheten för Samhällsskydd &
beredskap) till införandet av det nya digitala radiokommunikationssystemet Rakel. Dels
1 050 000 kr till Rakel-införandet inom Räddningstjänsten och dels 690 000 kr till
informationsinsatser inför Rakel-införandet i övriga delar av kommunerna.
Räddningstjänsterna i Skåne gick den 25 april 2010 över till att kommunicera i Rakel
och from den 17 maj är Rakel huvudkommunikationssystem mellan de Skånska
”blåljusmyndigheterna.
Kommunförbundet Skånes styrelse har tagit initiativ till en skrivelse som skickats till
MSB:s generaldirektör angående synpunkter på Rakelhanteringen.
Samordning inom räddningstjänsten fortsätter:
Höganäs Räddningstjänst kommer att ansvara för sk. ”avancerad räddning” för hela
Skåne.
Nya avtal gällande IVPA/Sjukvårdslarm (IVPA = i väntan på ambulans) har tagits fram
och förbundet rekommenderar kommunerna att teckna dessa avtal med Region Skåne,
innebärande bl.a. att räddningstjänsterna får ersättning vid insats. Insatserna har under
året räddat cirka 15 människor till livet.
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Avtal har också tagits fram angående omhändertagande och eftersök av avlidna
personer mot ersättning, vilket kommunerna rekommenderas teckna med polisen.
Räddningstjänsterna har tagit initiativ till att minska bränder genom att utarbeta en
regional strategi för att förstärka brandskyddet för enskilda.
En omstart har skett av Regionala rådet för Räddningstjänst och krishantering, vilket
administreras av Länsstyrelsen.
På initiativ från ett antal Skånska kommuner har under året pågått förhandlingar med
energibranschen om kommunala avtal för upplåtelse av allmän-plats-mark vid
nedläggning och flyttning av ledningar. Arbetet har bedrivits tillsammans med juridiska
avdelningen på SKL. Arbetet har koncentrerats på att var och en av
infrastrukturbyggarna som finns i kommunal allmän platsmark, gata, park osv. ska stå
för de kostnader man orsakar annan part. Kommunförbundet Skånes och SKL:s
styrelser har rekommenderat kommunerna att tillämpa det ensidiga avtal som tagits
fram. Samtidigt förbereder SKL en propå om lagstiftning inom området.
I samarbete med SKL har också påbörjats ett arbete med att förnya de avtal som
kommunerna har med infrastrukturbyggarna angående tillgång till kommunal
Geodatainformation.
11. Upphandlingar
Kommunförbundet Skåne har en alltmer omfattande upphandlingsverksamhet.
En gemensam upphandling av IT-kommunikation för 23 kommuner har slutförts under
året. Upphandlingen ersätter tidigare upphandling från 2004. Ny leverantör är Telia
Sonera och upphandlingen beräknas ge en 20 % sänkning av prisbilden. En tydlig
tendens är att tidigare kapaciteter inte längre räcker och i de fall större kommunala
anläggningar, bl.a. skolor, ännu inte gått över till fiber så kommer en sådan utbyggnad
att ske under perioden.
Upphandlingen från 2007 avseende Telekommunikation för 33 kommuner och
kommunala bolag kan förlängas ytterligare 1 år tom oktober 2012. I omförhandlingen
inför en eventuell förlängning har prisbilden ytterligare justerat ner med ca 5,5 miljoner.
Besked om förlängning måste lämnas senast 2011-01-15.
Under året har arbetet pågått med en gemensam upphandling av Posttjänster för 33
kommuner och ca 40 kommunala bolag. Upphandlingen är uppdelad i fyra delområden
med krav på att framtida leverantör ska kunna erbjuda heltäckande tjänster för varje
delområde man blir tilldelad. Upphandlingen är överklagad.
Hjälpmedel upphandlas för alla kommuner i Skåne, enligt avtalet mellan kommunerna
och den av förbundet bildade Samverkansorganisationen för hjälpmedelsfrågor.
Nuvarande avtal med Samverkansorganisationen gäller tom 2012-12-31.
Kommunförbundet är förvaltare av hjälpmedelsavtalen.
Larmtjänst är upphandlat för 22 kommuner och kommunalförbund.
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Gemensamt intagningssystem för gymnasieskolorna har upphandlats. Avtalet är tecknat
för intagningskanslierna i Skåne samt Sölvesborgs kommun i Blekinge.
Kommunförbundet Skåne förvaltar avtalet.
Väderprognos för vintervägar har upphandlats för 22 kommuner.
Pensionstjänster upphandlas för 32 kommuner och kommunalförbund.
Vård & behandling samt handledningstjänster i socialtjänst har upphandlats.
Upphandlingen är indelad i olika grupper. Mellan 25 och 36 kommuner medverkar i de
olika upphandlingsdelarna, varav fyra är från Halland. Nuvarande avtal löper till 201208-31 varefter en ny upphandling planeras.
Flygfotografering av Skåne har genomförts tillsammans med Region Skåne och
Polismyndigheten. 31 kommuner deltog i den senaste upphandlingen.
System för IT-kommunikation i vården upphandlas tillsammans med Region Skåne
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Remissyttranden
Styrelsen har under året avgett följande yttranden:
Yttrande över Öresundsvision, ÖRUS 2020 +
(Dnr 10-9-60).
Yttrande över miljökonsekvensbeskrivning angående planerad bro över Fehrman Bält
(Dnr 121-3664-10 RV ”Fehrman Bält”)
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Slutord
Styrelsens strävan är att samtliga medlemskommuner skall uppleva att Kommunflorbundet Skane driver en verksamhet som är till nytta for utvecklingen av de skånska
kommunerna. Verksamheten skall bedrivas på medlemskommunemas villkor. Ingen
kommun skall känna sig förhindrad att delta i någon av förbundets olika verksamheter.

Denna årsredovisning kommer att foreläggas forbundsmötet våren 2011, för
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Revisionsberättelse
Till förbundsmötet i Kommunftirbundet

Skåne

Org nr 837600-9109

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen

samt styrelsens forvaltning i
Kommunförbundet Skåne for år 2010. 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 utftirts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi
planerat och genomfort revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet forsäkra
oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision
innefattar att granska ett urval av underlagen for belopp och annan information i
räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och
styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som
styrelsen gjort när den upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade
informationen i årsredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och
forhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har handlat i
strid med årsredovisningslagen eller forbundsordningen. Vi anser att vär revision ger
oss rimlig grund for våra uttalanden nedan.
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en
rättvisande bild av foreningens 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
forbundsordningen. Vi tillstyrker att lorbundsmötet bevilj ar styrelsens ledamöter
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Lund den 11 april 2011
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Sture Nilsson
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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, ordförande
Eva Rosqvist (fp), Lund, t o m 2010-12-09
Bo Polsten (fp), Staffanstorp, fr o m 2010-12-10
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
Styrgrupp för Energikontoret Skåne
Styrgruppen består av representanter
för företag och organisationer med
anknytning till energisektorn, samt
följande politiker:
Ulf Molin (c), Höganäs, ordförande
Tomas Avenborg (m), Lund
Pia Almström (m), Kävlinge
Roland Palmqvist (s), Kävlinge
Christer Adelsbo (s), Bromölla
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Kommunförbundet Skåne
Porfyrvägen 8
Box 53
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

