ÅRSREDOVISNING

2011

1

2

Förord
Kommunlijrbulrdet Skåncs viktigaste målgrupp iir alla de som är verksarnma i den
kommrnala verksamheten. såväl ötroendcvalda som anställda. Andra !iktiga målgrupper är
alla de insatser som kommunerna arbetar medi allt ftån oll'entliga organisationer till ltiretag
och medier.
Komnlunförbundets uppdrag kan sanmanlättas i fyra hurudpunkter
Väma och stödja utvecklingen av den kommunala självst)'relsen
Bevaka konmunemas intressen inon alla verksamhetsområden
Fr:imja samverkan mellan kommunerna
Bistå komnunema i utvecklingen av deras verksamhet

.
.
.
.

Detta uppdrag l'ullgör vi genom all samordna och samverka, bygga nätverk och inspirera
att vara medlemmar ska kunna utn).ttja sin gemensamma styrka.

ör

i projektfonn. I huvuddelen av de dr]gr 100 genomfijrda
eller pågående projekten stom som små - är kommunerna representerade. I många fall leds
projekten av tjänstcmän på Konmunt'örbrndet Skzrne medan 1'örbundet i andra ptojekt endast
air deltagare. En m)'ckot stor dcl av plojekten sker i samverkan med Region Skåne.
N4ycket av örbundets arbete bedrivs

Till stöd för den politiska organisationen finns ett förbundskansli som ?iI 1ördelat pa rva
kontor i I-und och Malmö (energikontoret). Den 1 september 2011 tillrädde Gijran Persson
som fiirbundsdirektör elter Stig Ålund. som gick i pension vid årsskiftet 2011/2012. {i,
Styrelsen har

lteran\

r.,

na

fijr 2012 antagit en slram budget.

gr.n

förbundsdirektör
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Årsredovisning 2011
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 Lund.
Förbundets styrelse har under året haft följande sammansättning:
1 januari – 12 maj:
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

13 maj – 31 december:
Ledamöter
Stefan Lundgren (m), Sjöbo, ordförande
Carina Zachau (m), Örkelljunga
Åsa Herbst (m), Ängelholm
Mats Helmfrid (m), Lund
Anders Pettersson (c), Osby
Maria Winberg Nordström (fp), Helsingborg, 1:e v ordf
Lennart Engström (kd), Ängelholm
Cecilia Lind (s), Eslöv, 2:e v ordf
Carina Nilsson (s), Malmö
Anders Almgren (s), Lund
Anders Tell (s), Kristianstad
Mikael Skoog (s), Helsingborg
Emma Berginger (mp), Lund

Ersättare
Kristina Jönsson (m), Ystad
Péter Kovács (m), Höganäs
Urban Widmark (m), Hässleholm
Patric Åberg (m), Östra Göinge
Linda Allansson Wester (m), Svedala
Liss Böcker (c), Ängelholm
Pierre Månsson (fp), Kristianstad
Torbjörn Lövendahl (s), Staffanstorp
Ulrika Thulin (s), Perstorp
Kent Mårtensson (s), Ystad
Catherine Persson (s), Trelleborg
Karl-Erik Innala (s), Östra Göinge
Sven-Erik Sjöstrand (v), Perstorp

Styrelsen har under året hållit sex sammanträden och det av styrelsen utsedda arbetsutskottet
fem sammanträden.
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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.
 Beredningarnas ansvar för att förankra sina förslag till beslut i medlemskommunerna.
 Beredningarna har en roll som länk mellan nationella, regionala och kommunala nivån
inom sitt verksamhetsområde.
Följande beredningar finns:
 Arbetsmarknads- och näringslivsfrågor
 Kollektivtrafik och infrastrukturfrågor
 Kommunalekonomiska frågor
 Kultur- och fritidsfrågor
 Samhällsbyggnadsfrågor
 Utbildningsfrågor
 Vård- och omsorgsfrågor
Frågor som berör folkhälsa, integration och demokrati skall tillsvidare beslutas i styrelsen.
Folkhälsofrågor låg tidigare under beredningen för kultur- och fritidsfrågor.
För Energikontoret Skåne finns en särskild styrgrupp, 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 67 119
tkr år 2008 till 83 847 tkr år 2011. Det är en procentuell ökning med ca 24,9 %. Mellan åren
2010 och 2011 har dock intäkterna minskat med 3 063 tkr vilket utgör ca 3,6 %.
Under not 2 i resultaträkningen redovisas de övergripande intäktsposterna för 2010 och 2011.
Exempelvis kan nämnas att Kurs- och konferensavgifter har ökat intäkter med 704 tkr, För
Energikontoret och FoU har intäkterna minskat mellan åren 2010 – 2011 med respektive
1 840 tkr och 1 981 tkr.
Intäktsminskningen för Energikontoret beror bl.a. på att 2010 var Energikontoret projektägare
för ett Lifeprojekt och medel om ca 3 mkr var redovisade på Energikontoret. Medlen
utbetalades till projektpartners som exempelvis Trelleborgs kommun och Eon. Redovisade
intäkter på Energikontoret är för övrigt både i form av avgifter för energirådgivning till
kommuner, uppdragsutbildning och projekt.
FoU har löpande förts över till Kommunförbundet Skånes löpande verksamhet, samt att
finansieringen av verksamheten genom abonnemangssystem successivt avvecklats under åren
2009-2011.
I ”Övriga intäkter”, som till stor del utgör projektmedel, ingår exempelvis projekten
Samordning socialtjänst och närsjukvård, FoU på vetenskaplig grund, Ekonomiintegration av
IKE, Inköpssamverkan.
Tkr

Omsättning
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Finansieringen av förbundets verksamhet framgår av följande:

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,sammanlagtcirka
12,9 miljoner kronor, ingår endast 1,6 miljoner kronor i förbundets totala omsättning.
Kommunernas avgifter till Business Region Skåne AB 11,3 miljoner kronor under 2011,
påverkar inte förbundets resultat eftersom de ograverat förs vidare till bolaget.
2. Kostnadsutvecklingen
Kommunförbundet Skåne hade år 2011 kostnader om totalt 84,4 mkr. I förhållande till år
2010 är det en minskning med ca 2,7 %. Kostnadsminskningen kan bl.a. förklaras av EU
programmet Life, som Energikontoret var projekt ägare till. Av kostnaderna finansieras ca
23 % 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 medger avsättning till pensionsstiftelsen inkl. löneskatt med ca.1 656 tkr,
varefter Kommunförbundet Skåne visar noll resultat.
4. Eget kapital
Det egna kapitalet uppgick 31 december 2011 till ca 9,9 Mkr. Det egna kapitalet har varit
oförändrat de senaste åren.
5. Tillgångar och skulder
Tillgångarna/skulderna per 2011-12-31 uppgår till 96,8 Mkr varav de likvida tillgångarna är
43,2 miljoner kronor. I balansomslutningen ingår medlemsavgifterna för 2012, dessa är
fakturerade i december månad 2011 på samma sätt som tidigare år.
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6. Antalet årsarbetare
Vid årets slut uppgick personalstyrkan till 57,5 (år 2010: 55,1) årsarbetare. Utslaget på hela
året har 60,1 (år 2010: 57,3) årsarbetare varit anställda. Av personalen är 14,8 (år 2010: 14,6)
anställda i tidsbegränsade projekt.
Nedan redovisas antalet årsarbetare i medeltal för åren 2008 - 2011
2008
44,2
10,8

Antal årsarbetare under året
varav tidbegränsade anställningar

2009
53.9
16,5

2010
57,3
14,6

2011
60,1
14,8

Antalet årsarbetare har under de senaste fyra åren ökat i medeltal från 44,2 till 60,1 (ca 36 %).
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 samhälls- och hälsoinformatörer på integrationsområdet anställda på allmän visstidsanställning i ett projekt som leds och finansieras av
länsstyrelsen. Länsstyrelsen har numera återtagit arbetsgivaransvaret för dessa. Under 2011
kan bl.a. nämnas att i projektet ”Regionalstödstruktur för evidensbaserad praktik inom
socialtjänst, vård och omsorg har en projektledare och fem utvecklingsledare anställts under
en period om tre år.
7. Fördelning mellan kvinnor och män
Kommunförbundet Skåne har fler kvinnor än män anställda. Av totalt 60,1 årsarbetare i
genomsnitt under 2011 var 59 % kvinnor och 41 % män.
2008
29,1
15,1

Antal kvinnor
Antal män

2009
33,1
20,8

2010
35,3
22,0

2011
35,5
24,6

8. Sjukfrånvaron
Den totala sjukfrånvaron 2011 var 0,01 %. Omräknat till timmar var den totala sjukfrånvaron
1 157,5 timmar av totalt 128 100 arbetade timmar.
2011
2010
Total sjukfrånvaro

0,01

1,32 %

- varav långtidssjukfrånvaro *

0

53 %

- sjukfrånvaro för män

0

0,34 %

0,01

2,05 %

- anställda – 29 år **

-

-

- anställda 30 – 49 år

0

0,73 %

- anställda 50 år -

0

1,81 %

- sjukfrånvaro för kvinnor

*) 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 2011/2012 till 22 900 tkr
(inklusive individuell del). Detta åtagande hanteras genom att medel avsätts i en pensionsstiftelse, vars tillgångar vid årets slut uppgick till 19 673 tkr. Stiftelsens resultat har påverkats
av klart lägre aktievärderingar och ett positivt räntenetto har inte förmått väga upp detta.
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Under hösten 2011 har stiftelsen aktivt dragit ner risken genom att minska på volymen i
aktiefonder och investera motsvarande volym i aktiecertifikat. Den totala avkastningen för
2011 blev negativ med – 5,7 % före skatt, och - 6,1 % efter avkastningsskatt.
Redovisning av över- och underskott i pensionsstiftelsen under en femårsperiod.

10. Förbundsavgiften
Kommunförbundet Skånes styrelse beslutade 2010-10-01, § 250, att avgiften för Kommunförbundets verksamhet 2011 ska vara oförändrad, 0,38 promille av kommunernas avgiftsunderlag bestående av skatteintäkter och generellt statsbidrag, vilket motsvarar 15:67 kr per
invånare sett på hela länet. Enligt förbundsmötes beslut får medlemsavgiften utgöra högst
0,50 promille. Styrelsen har således utnyttjat 76 % av denna ram.
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

2011

2010

Nettoomsättning

2

83 697

86 721

Övriga rörelseintäkter

2

150

189

83 847

86 910

Summa intäkter
Verksamhetens kostnader
Övriga externa kostnader

3

-42 480

-50 695

Personalkostnader

4

-41 467

-35 442

Avskrivningar

5

-470

-580

-84 417

-86 717

-570

193

Summa kostnader

Rörelseresultat
Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

6

576

-182

Räntekostnader och liknande resultatposter

6

0

1

576

-181

6

10

Aktuell skatt

-6

-1

Årets vinst

0

9

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

2011-12-31

2010-12-31

280
5
285

632
121
753

100
4 457
4 557
4 842

100
4 957
5 057
5 810

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

45 287
0
106
3 343
48 736
43 235
91 971

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

Summa tillgångar

96 813

86 395

9 905
0

9 896
9

9 905

9 905

6 646
10 948
69 314
86 908

8 699
9 535
58 256
76 490

96 813

86 395

Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

Inga
Inga

Inga
Inga

Nyckeltal
Eget kapital i procent av tillgångar
Likvida medel i procent av tillgångar
Likvida medel i procent av kort- o långfristiga
skulder

10%
45%
50%

11%
41%
47%

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i dotterbolag
Andra långfristiga värdepappersinnehav

Not

7
7
8

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat

9
10

11

Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

12

Summa eget kapital och skulder
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14. Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys (kr)
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Inbetalningar från kunder
Utbetalningar till leverantörer och anställda
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före betalda räntor och inkomstskatter
Erhållen ränta
Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten

2011

2010

89 814 708
-82 872 711

96 252 644
-84 626 474

6 941 997
633 998
-551 125
7 024 870

11 626 170
172 971
-505 183
11 293 958

499 530

0

-57 726
441 804

-355 465
-355 465

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

0

0

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

7 466 674
35 768 125
43 234 799

10 938 493
24 829 633
35 768 126

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Avyttring/amorteringar av övriga finansiella
anläggningstillgångar
Ökning/minskning kortfristiga finansiella placeringar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
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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
2011
19 292

2010
19 376

10 399

9 695

4 326

4 298

330

318

7 740

9 721

Energikontoret

16 092

17 932

Övriga intäkter

25 668

25 570

Summa

83 847

86 910

Avgifter från kommunerna till
kommunförbundets kansli
Kurs- och konferensavgifter
KEFU
Ledningsfordon
FoU
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Not 3

Externa kostnader
2011

2010

1 908

1 449

Kontorskostnader

725

1 262

Reklam och PR (Energikontoret)

881

540

Datakostnader

1 273

654

Köpta tjänster

7 728

9 537

-”-, KEFU

3 283

3 510

-”-, FoU

1 443

2 383

-”-, Energikontoret

2 097

2 730

”-”, IKE

5 219

1 729

343

3 269

3 362

2 965

576

750

Lokal- och måltids kostnader för
kompetensenhet och chefsträffar

2 947

3 376

Lokal- och måltidskostnader för
konferenser och övriga träffar

2 617

4 063

Resekostnader

3 524

3 242

271

533

4 283

8 703

42 480

50 695

2011
26 483

2010
23 197

Arvoden

698

764

Ersättning till uppdragsgivare

581

467

Traktamenten och bilersättningar

1 047

819

Sociala avgifter

9 137

7 859

Pensionskostnader

2 712

1 343

809

993

41 467

35 442

Lokalkostnader

”-”, Entris
”-”, Kompetensenhet och chefsträffar
Telefon och porto

Tidningar och tidskrifter
Övriga kostnader o medfinansiering
Summa
Not 4

Personalkostnader

Lönekostnader

Övriga personalkostnader
Summa

15

2011

2010

Medelantal anställda

60,1

57,3

- varav kvinnor

35,5

35,3

- varav män

24,6

22,0

Löner och övriga ersättningar
2011
1 911

2010
1 247

Övriga anställda

25 270

21 983

Uppdragstagare

631

467

9 137

7 859

600

392

2 712

1 343

68

45

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

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

2011-12-31
116

2010-12-31
116

354

464

0

0

470

580

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
2011-12-31 2010-12-31

Ränteintäkter

611

172

22

2

Räntekostnad

0

-1

Valutaförlust

-57

-355

Summa

576

-182

-”-, KEFU

16

Not 7

Inventarier
2011-12-31

2010-12-31

2 916

2 966

Årets utrangeringar

0

-764

Årets inköp

0

714

2 916

2 916

-2 284

-2 584

0

764

-352

-464

-2 636

-2 284

280

632

1 030

1 030

Årets utrangeringar

0

0

Årets inköp

0

0

1 030

1 030

-909

-793

0

0

-116

-116

-1 025

909

5

121

285

753

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden

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
Utgående ackumulerade avskrivningar
Summa fordon
Utgående restvärde enligt plan
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Not 8

Finansiella anläggningstillgångar
2011

2010

100

100

157

157

150

150

4 000

4 000

0

500

150

150

4 557

5 057

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
2011
1

2010
4

Inkomstskatt

-41

504

Kommunassurans Syd Försäkrings AB

146

142

Summa

106

650

Kortfristig fordran hos anställda

Not 10

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2011-12-31

2010-12-31

Upplupna ränteintäkter

0

104

Förutbetalda kostnader

216

216

Pågående projekt

3 127

4 154

Summa

3 343

4 474

2010
Förbundet

KEFU

Not 11

Eget kapital
2011
Förbundet KEFU

Belopp vid årets ingång

9 317

588

9 334

562

9

-9

-17

26

Belopp vid årets utgång

9 326

579

9317

588

Summa eget kapital

9 905

Årets resultat

9905

18

Not 12

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2011-12-31

Pågående projekt

2010-12-31

27 702

21 160

1 520

1 619

703

337

Anslag till KEFU, FoU

22

22

Förutbetalda årsavgifter

34 332

31 906

5 035

3 212

69 314

58 256

Semesterlöner inkl sociala avgifter
Särskild löneskatt

Övriga upplupna kostnader
Summa
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Verksamheten 2011
1. Allmänt
Kommunförbundet Skåne har verksamhet inom de flesta av kommunernas verksamhetsområden. Förbundet har 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
2011
2010
2011
2010
Kommunledningskonferenser, chefsträffar,
90
64
2 880
3 870
nätverksträffar, temakonferenser o.d.
Utbildning/kompetensutveckling
171
134
8 575
5 257
FoU Skåne Välfärd
40
77
1 656
1 787
Fo U Skåne Arbetsliv
4
17
142
254
BBiC, barns behov i centrum
32
17
229
606
SIKTA, riktlinjer för missbruksvård
21
11
870
2 334
ASI, utveckling av metoder i socialt arbete
23
27
491
728
Summa
381
347 14 843
14 836
Till detta kommer Energikontoret Skånes arrangemang och deltagare enligt följande:
 Skånes Energiting ca 450 deltagare (ca 400 deltagare 2010).
 Solracet, delarrangör, ca 1 400 elever som deltagare (ca 1 200 elever som deltagare
2010).
 Energirådgivningsaktiviteter, föreläsningar etc. ca 11 000 deltagare (11 764 deltagare
2010).
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.
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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. Under
2011 arrangerades fyra kommunledningskonferenser, varav två tillsammans med ledningen
för Region Skåne.
Kommunledningsresa 2011 genomfördes i Stuttgart, Strasbourg, Eurodistrict Strasbourg/
Ortenau och Freiburg. Innehållet fokuserade på tema, såsom medborgarinflytande, mänskliga
rättigheter, hållbar samhällsplanering och gränsöverskridande samarbete. Antalet deltagare
var 55.
Skånes kommundirektörer har samlats vid två tillfällen under året. En gemensam kunskapsresa till Stockholmsområdet har genomförts för kommun-, ekonomi- och personalchefer.
Kommunalekonomi
Översyn av den kommunala utjämningen
Kommunförbundet Skåne har sedan utjämningskommitténs arbete påbörjades följt och
försökt påverka beredningen i dess arbete. Utredningen lade fram sitt förslag ”Likvärdiga
förutsättningar SOU 2011:39” i april 2011. Beredningen för kommunalekonomiska frågor har
utarbetat remissvar som antagits av styrelsen. Remissvaret ligger som grund för de Skånska
kommunerna.
Utredningen Kommunsektorn och konjunkturen
Regeringen tillsatte i mars 2010 en särskild utredning som antog namnet Kommunsektorn och
konjunkturen. Utredningens syfte har varit att lämna förslag på hur procykliska variationer i
kommuners och landstings verksamheter kan förebyggas. Utredningen lämnade sitt förslag
”Spara i goda tider SOU 2011:59” i september 2011. Beredningen för kommunalekonomiska
frågor har utarbetat remissvar som antagits av styrelsen. Remissvaret ligger som grund för de
skånska kommunerna.
Elprisområden
Elprisområden har införts i Sverige. En analys pågår om hur effekten blir för kommunerna.
Ett förslag om hur Kommunförbundet Skåne bör agera i frågan ska vara framtagit i januari
2012.
Färdtjänstens långsiktiga finansiering
Styrelsen har uppdragit år beredningen för kommunalekonomiska frågor att lämna förslag på
färdtjänstens långsiktiga finansiering då denna överförs till Region Skåne. Beredningen har
haft nära samarbete med beredningen för infrastuktur och kollektivtrafik och ska lämna
förslag till styrelsen i början av 2012.
Infrastruktur- och kollektivtrafikfrågor
Den skånska färdtjänstprocessen
Hitintills 24 av länets kommuner överlåtit huvudmannaskapet av färdtjänsten till Region
Skåne. I större delen av NV Skåne och i hela Östra Skåne är huvudmannaskapet för all trafik,
bussar tåg, färdtjänst och sjukresor därmed samlat hos länets trafikhuvudman. Syftet är främst
strategiskt betingat, d.v.s. 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
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aktivt samspel av resemöjligheter mellan en mera tillgänglig allmän kollektivtrafik och med
färdtjänst - buss och tåg när man kan och färdtjänst när man måste.
Ny lag för kollektivtrafiken
Från den 1 januari 2012 gäller en ny lag för kollektivtrafiken. Den ger nya förutsättningar för
genomförande och utveckling av kollektivtrafiken. Under året har dialog förts med såväl
Skånetrafikens presidium som med Region Skåne vad avser konsekvenser och åtaganden för
de skånska kommunerna med anledning av den nya lagen. Beredningen har också försäkrat
sig om en bred förankring bland de skånska kommunerna vad avser samrådsprocessen för
framtagandet av regionalt trafikförsörjningsprogram för Skåne.
Bredbandsstrategi för Skåne
Arbetet med att ta fram en bredbandsstrategi för Skåne har pågått under året. Det löpande
arbetet har bedrivits av en strategigrupp som letts av Region Skåne, tillsammans med SkåNet
AB och konsultstöd. Löpande avstämning under arbetets gång har skett med Kommunförbundet Skåne. Kommunförbundet Skånes styrelse har också yttrat sig i ärendet.
Härutöver har beredningen hållit sig löpande informerad om Region Skånes pågående arbete
med trafik- och infrastrukturfrågor såsom det pågående arbetet med godsstrategi för Skåne,
regionala och statliga investeringsplaner m.m.
Internationellt
Utvecklingen i Öresundskomiteens arbete har fortlöpande följts genom medverkan i tjänstemannagruppen på svenska sidan. Dessutom har förbundet i vissa delar medverkat i diskussioner kring genomförande av ÖRUS, öresundsregional utvecklingsstrategi.
Årets gemensamma styrelsekonferens med systerorganisationen Städte- und Gemeindetag
Mecklenburg-Vorpommern genomfördes i Kristianstad och innehöll diskussioner och utbyte
kring aktuell kommunal utveckling. I syfte att fördjupa och vidareutveckla samarbetet har
handläggare vid de båda förbunden träffats vid ett tillfälle i Schwerin.
Kontakterna med systerorganisationerna i Schleswig-Holstein har under året ytterligare
intensifierats bl.a. mot bakgrund av beslutet om fast förbindelse över Fehrman Bält och att
båda regionerna kommer att härbärgera internationella forskningsanläggningar, som tillika har
samarbetsavtal. Under året har en gemensam styrelsekonferens genomförts i Lübeck, varvid
en överenskommelse om partnerskap undertecknades. I syfte att fördjupa och vidareutveckla
samarbetet har även handläggare vid de båda förbunden träffats vid ett tillfälle i Lund.
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 EU-program 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.
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
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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 ”Från
eldsjäl till samhällsentreprenör”, om frivilligsektorn och socialt entreprenörskap i Europa.
Under 2011 påbörjades ett arbete med att erbjuda kommunledningarna möjligheten att
genomföra EPA (EU Projekt Analyser) av sina verksamheter. Genom analyserna, får kommunledningarna en tydlig bild av EU-finansieringens möjligheter kopplade till verksamheternas utvecklingsbehov. Analyserna genomfördes på försök i de fyra SÖSK-kommunerna och
under 2012 kommer erbjudandet att utökas till övriga kommuner i Skåne.
Kommunförbundet Skånes styrelse beslutade i december 2011 att inrätta en representation i
Bryssel. Målsättningen är att öppna EU kontoret i början av hösten 2012.
Kommunförbundet Skåne driver sen våren 2011 med ekonomiskt bidrag på 350 000 kr från
Sidas Östersjöenhet projektet Spinning Twinning vars syfte är att hjälpa skånska kommuner
att vitalisera sina vänortsförbindelser i Baltikum och Polen. Projektet som avslutas sommaren
2012, har bland annat presenterats vid Sveriges Kommuner och Landstings konferens om
vänorter i augusti 2011 och vid CEMR:s (Council of European Municipalities and Regions)
konferens i Polen september 2011.
Omvärlds- och framtidsarbete
Kommunerna har visat fortsatt intresse för och behov av stöd i sitt arbete med strategiska
omvärlds- och framtidsanalyser. Under året har Åstorps kommun genomfört en omvärlds- och
framtidsanalys med stöd från Kommunförbundet Skåne.
3. Kompetensfrågor
Kompetensenheten är en resultatenhet inom förbundet. Som resultatenhet innebär det att
verksamheten ska bära sina egna kostnader. Resultatenhetens resultat följer Kommunförbundet Skånes räkenskapsår och löper inte över flera år. Nedan redovisas en jämförelse av nettoresultaten (kr) för åren 2008 – 2011.
År 2008
272 532

År 2009
-293 055

År 2010
420 005

År 2011
979 564

Kompetensenheten visar ett positivt resultat om 979 564 kr. Totalt sett, i jämförelse med
2010, ökade antalet kurser/utbildningar från 134 stycken (2010) till 171 och antalet deltagare
från 5 257 (2010) till 8 575 deltagare. Av dessa 8 575 deltagare är 1 443 förtroendevalda.
Kompetensen genomförde 18 utbildningar för förtroendevalda med anledning av valet 2010.
Antalet offerter ökade från 8 stycken (2010) till 27 stycken, denna ökning kan förklaras av
förtroendemannautbildningarna.
Kompetensenhetens utbildningsutbud omfattar hela det kommunala verksamhetsområdet och
årligen utkommer två kurskataloger – en för våren och en för hösten. Kompetensenheten har
också genomfört ett 20-tal uppdragsutbildningar utifrån beställarnas önskemål och de lokala
behoven.
Årets största arrangemang var liksom tidigare år ”Kommunerna och Välfärden”. Årets tema
var ”Finns någon vägvisare till framtiden? – Hur ser morgondagens välfärdssamhälle ut, kan
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vi lära något av gårdagen och hur når vi framgång?”. Konferensen samlade 365 deltagare från
varav 202 var förtroendevalda. 29 kommuner var representerade.
Även 2011 genomsyrades utbildningsverksamheten av de stora och omfattande förändringar
inom skolområdet som exempelvis Rätt utbildning för skolform, ämne och årskurs – behörighet och lärarlegitimation och dess konsekvenser, Nya skollagen för grundskolelärare och Nya
skollagen för administrativ personal.
Inom socialtjänsten ökade antalet deltagare med 1 800, vilket delvis kan förklaras av den
specialsatsning som gjordes på temat ”Anhörig – resurs eller belastning”.
4. Arbetsmarknad och näringsliv
Verksamhetsområdet täcker ett brett arbetsområde bestående av arbetsmarknadsfrågor,
näringslivsfrågor, besöksnäring, integration, migrations- och landsbygdsfrågor.
Beredningen för arbetsmarknads- och näringslivsfrågor har sammanträtt tre gånger under
2011. Sammanträdena har varit förlagda till Östra Göinge, Vellinge och Kommunförbundet
Skånes lokaler. Vid olika sammanträden har temana integrationsfrågor, arbetsmarknadsfrågor,
pågående projekt, företagandet i Skåne behandlats.
Under året har beredningen varit representerad i styrgruppen för vuxenutbildning. Inom
ramen för detta arbete har en överenskommelse slutits kring samverkansfrågor inom vuxenutbildningen med kommunerna. En arbetsgrupp arbetar med genomförandet. Under året har
följande större utvecklingsarbete pågått som initieras av beredningen:


En utredning med förslag om genomförande om en regional plattform för validering
har genomförts i samverkan – finansieringspartnerskap- med Region Skåne,
länsstyrelsen och de fyra kommunnätverken.



Upphandling av ett e-portofoliosystem för 16 kommuner.



En analys/pilotstudie i fyra kommuner av etabliseringsförutsättningarna för nyanlända
flyktingar i samverkan med Arbetsförmedlingen och länsstyrelsen slutfördes under
våren. Arbetsförmedlingen har finansierat två projektmedarbetare samt 80 000 kr i
omkostnadsersättning.

5. Barn och utbildning
Verksamheter 1-16 år
Ett samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne började gälla den 1 juli 2011. 31 kommuner är avtalsparter. En beredningsgrupp
är utsedd och har påbörjat planering inför 2012 avseende utveckling utifrån avtalets
intentioner.
Råd och rekommendationer för Undervisning för elever, placerade i HVB-hem, med behov av
särskild undervisning utanför hemkommunens verksamhet är antagen av styrelsen. Dokumentet utgör underlag i kommande upphandling av HVB-hem.
Gymnasiesamverkan i Skåne
Gymnasiesamverkansområdet har utvidgats genom att kommunerna Landskrona, Kävlinge
och Svalöv gått in i gymnasiesamverkan då dessa kommuners gymnasieförbund upphörde
från 2011-07-01. Ytterligare kommuner i Blekinge (KORt – Karlshamn, Olofström och
Ronneby) ingår nu i gymnasiesamverkan som avser fritt sök, interkommunal ersättning och
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gymnasieinformation via webb. Inom ramen för avtalet arbetar en politisk styrgrupp, en
förvaltningschefsgrupp och en beredningsgrupp.
Under hösten 2011 har IKE-systemet utvecklats med en automatisk ekonomiintegration vilket
underlättar betalningarna för interkommunal ersättning mellan kommunerna. Kommunförbundet Stockholms län har köpt in det system som gymnasiesamverkan i Skåne utvecklat, vilket
kommer att generera en återbäring på utvecklingskostnaderna.
Vuxenutbildningssamverkan i Skåne
Under året har arbetet med en mera formell och utökad samverkan inom vuxenutbildningsområdet fortsatt. Det finns en politisk styrgrupp och en tjänstemannagrupp för detta arbete. I
dessa organ har man under fjolåret arbetat fram en avsiktsförklaring om vuxensamverkan i
Skåne. Denna avsiktsförklaring har nu fått positiva svar från Skånes kommuner. En
arbetsgrupp tar på uppdrag av styrgruppen fram förslag på områden att samverka kring.
Vård- och omsorgscollege
Arbetet med att skapa lokala vård- och omsorgscollege där utbildning och arbetsliv möts har
fortsatt. Utöver de redan certifierade Ystad/Österlen; Eslöv-Höör-Hörby; Helsingborg;
Söderslätt/Trelleborg-Svedala-Vellinge; Landskrona-Kävlinge-Svalöv har certifiering under
året beviljats även Nordvästra Skåne (Ängelholm-Klippan-Örkelljunga-Båstad). Dessutom
har Malmö-Lund lämnat in en ansökan om certifiering. Arbete pågår för att intressera
ytterligare kommuner.
Ramorganisationen vård- och omsorgscollege Skåne har återcertifierats fr.o.m. 2011-07-01 på
en period för tre år och de redan certifierade kommunerna är därmed också återcertifierade för
samma period. VOC (Vård- och omsorgscollege) Skåne har lämnat in en ansökan – MÖTAStill ESF-rådet. Ansökan beviljades ca 10 miljoner kr i medel för detta projekt. MÖTAS avser
ge utbildning i det personliga mötet och syftar även till att skapa utbildningsavdelningar kring
detta tema inom de college vi har i Skåne, samt det ansökande Malmö-Lund-colleget.
Teknikcollege
Teknikcollege har under året minskat i omfattning. Collegen Ängelholm-Klippan-Örkelljunga
och Ystad/Österlen, har upphört p.g.a. organisatoriska svårigheter. Det pågår ett arbete vars
syfte är att organisera om de tre kvarvarande regionerna till en Skåneregion. Ett fruktbart
samarbete mellan den regionala kompetensplattformen och Teknikcollege pågår och intresse
finns från båda parter att fortsätta och formalisera denna förbindelse. Samarbetet med
Blekinge och TC Sydost i projektet SAM TC har pågått i tre år med start i augusti 2009 och
avslutas i juli 2012.
Tankesmedjor
I samverkan mellan Malmö högskola, Högskolan Kristianstad, 29 kommuner i Skåne och
Kommunförbundet Skåne fortsätter verksamheten med Tankesmedjor. Tankesmedjans
verksamhet har flyttats in under FOU Skola. Tankesmedja 7 har planerats under året. För
deltagande kommuner utgår en avgift på 30 000 kr per tankesmedja.
Samverkan med lärarutbildningar och regionala utvecklingscentra
De skånska kommunerna och Kommunförbundet har en bra samverkan med 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 och ordförandena
kommer från kommunerna.
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Under året har kommunrepresentanter samt representanter från lärarutbildningarna i Skåne
tagit fram ett ramavtal för VFU (verksamhetsförlagd utbildning). Samtliga kommuner har
skrivit under avtalet som gäller under perioden 1 juli 2011- 30 december 2012.
Kommunförbundet Skåne har påbörjat ett arbete tillsammans med de skånska kommunerna
och lärosätena med att ta fram en modell för samverkansformer.
Samverkan med rektorsutbildningen
Kommunförbundet 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 ledamöter i rektorsutbildningens ledningsgrupp.
FoU Skola
FoU Skola startade sin verksamhet i oktober 2011, utifrån den nybildade regionala samverkansorganisation kring en skola på vetenskaplig grund. Enheten har bemannats med en
vetenskaplig ledare/FoU-samordnare och en projektassistent. Vid starten uppgick antalet
medlemskommuner till 29. Under hösten har ytterligare en kommun anslutit sig och
ytterligare två har anmält sitt intresse av medlemskap. Som ett första steg har FoU Skola
under hösten 2011 genomfört en inledande inventering i form av samtal med förvaltningsledningarna i de kommuner som ingår i samverkansorganisationen.
Intressebevakning utbildning
Kommunförbundet 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 genomfört många nya omfattande reformer exempelvis
nya läroplaner för de flesta skolformerna, nya kursplaner, skollag. Även andra nya reformer
har genomförts under året, vilket har påverkat kommunerna. Förbundets handläggare har i
samarbete med Skolverket haft ansvaret för att samordna och genomföra lärarkonferenser om
gymnasiereformen GY11 för alla Skånska gymnasielärare.
Entreprenörskap i skolan
ENTRIS 2.0 – entreprenöriella lärprocesser för bättre hälsa i en lärande organisation.
Projektmedel har beviljats med 10,7 miljoner kronor från Europeiska Socialfonden för
perioden februari 2011 – juni 2013.
Kommunförbundet Skåne är projektägare och projektansvaret har flyttats från arbetsmarknad/
näringsliv till beredningen för barn/utbildning. Regionala samarbetspartners är Region Skåne,
Malmö högskola, Högskolan Kristianstad och Företagarna.
Satsningen omfattar 3 000 deltagare från för-, grund-, och gymnasieskolor på 48 olika arbetsställen. 18 kommuner är representerade varav 17 i Skåne och en i Blekinge.
Samverkan med Region Skåne.
En överenskommelse angående hjälpmedel i pedagogisk verksamhet för barn och unga antogs
tidigt under våren. Under hösten började samrådsgruppen revidera underlaget utifrån den nya
skollagstiftningen.
En överenskommelse mellan Region Skåne och Kommunförbundet Skåne gällande utredning
vid misstanke om dyslexi är framtagen.
En handläggare inom utbildning är inbjuden att ingå i en styrgrupp tillsammans med Region
Skåne i ett arbete avseende ansvarsfördelningen kring psykisk hälsa.
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HP (humant papillomvirus) införs i det allmänna vaccinationsprogrammet för flickor i åldern
10-11 år. Skolhälsovården ansvarar för genomförandet av dessa vaccinationer. Kommunförbundet medverkar i informationsdelen.
6. Vård, omsorg och sociala frågor
IT i vård och omsorg
Breddutrullning av IT-stödet till Samordnad vårdplanering (SVPL) är genomförd i hela Skåne
och alla som behöver har fått ”säkra” kort (SITHS legitimationer). Tjänsten och applikationen
uppskattas mycket men tyvärr visar det sig att den tekniska prestanda inte räcker till när alla
enheter kopplats på. Region Skåne arbetar med att uppdatera systemet.
Både IT-stödet till SVPL och tillgången till Samverkanslagret (SVL) säljs som en tjänst av
Region Skåne till kommunerna. Driftavtal för SVPL är skrivet och SVL är på gång och ett
särskilt avtal för förvaltning av SVPL håller på att tas fram.
Under året har planering påbörjats för införandet av Pascal, en webbapplikation för ordination
och administrering av dosordinationer som kommer att ersätta e-dos. Övergången från e-dos
till Pascal kommer att ske under våren 2012. Detta är ett första steg i en sammanhållen
läkemedelsinformation.
IT-samverkan Skånes kommuner (ITSK)
En regional samarbetsorganisation för samverkan mellan kommunerna i Skåne i E-tjänstfrågor har bildats och startar 12-01-01.
Ansvar i hemsjukvården
Diskussionen om kommunernas hemsjukvårdsansvar har fortsatt under året. Den nationella
"Hemsjukvårdsutredningen" slår fast att ur ett juridiskt perspektiv är det kommunala hemsjukvårdsansvaret (kompetensen) enligt gällande lag på primärvårdsnivå d.v.s. kommunen får
endast ta över ansvar för sådan hemsjukvård som är primärvårdsläkarledd. Utredningen föreslår en lagändring för att möjliggöra för de kommuner och landsting som vill, att via avtal
även överföra den hemsjukvård som leds av specialistläkare till kommunerna.
Kommunerna i Skåne står inför ett vägval, antingen ett utökat kommunalt hemsjukvårdsansvar eller om Region Skåne ska bygga ut sin verksamhet Avancerad sjukvård i hemmet
(ASIH). Väljer kommunerna att fokusera på det första alternativet som är långsiktigt, krävs
överföring av resurser och kompetens från Region Skåne till kommunerna. I avvaktan på
vilken väg som väljs pågår en diskussion om hur patienter som behöver specialistläkarledd
hemsjukvård redan nu, ska hanteras på bästa sätt. Flera informationsinsatser kring hemsjukvårdsansvaret har genomförts under året, både till verksamheten och till politiken.
Egenvård
De gemensamt med Region Skåne framtagna rutinerna för egenvård blev klara under våren
och behandlades i den Regionala politiska samverkansgruppen i mars.
Dyslexi
Arbetet med att förtydliga ansvarsfrågor vid dyslexiutredningar blev klart och behandlades i
styrelsen i juni. Vissa problem har dykt upp under hösten och kommer att tas vidare till den
Regionala politiska samverkansgruppen i början av 2012.
Regional stödstruktur för evidensbaserad praktik inom socialtjänst, vård och omsorg
Staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tecknade 2010 en överenskommelse om
att gemensamt skapa en plattform för att utveckla en evidensbaserad praktik i socialtjänsten.
Vård och omsorg om äldre ska utgöra en pilotverksamhet, men det långsiktiga målet är att
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socialtjänstens alla verksamheter ska baseras på evidensbaserad praktik. I denna utveckling
ska socialtjänsten ha en nära samverka med hälso- och sjukvården. Enligt överenskommelsen
ska regionala stödstrukturer/nätverk bildas för att stimulera en sådan utveckling hos huvudmännen. Samtidigt gjordes en satsning för att stimulera ett långsiktigt förbättringsarbete för
de mest sjuka äldre och den sociala barn- och ungdomsvården.
För att utveckla den regionala stödstrukturen och arbetet med de mest sjuka äldre och sociala
barn och ungdomsvården har en regional samordnare och fem utvecklingsledare med inriktning mot äldreområdet och en med inriktning mot barn och unga, anställts av Kommunförbundet Skåne och Region Skåne. Särskilda pengar har också anslagits för att utveckla en
hållbar struktur för ledning och samverkan mellan kommunerna och regionen inom äldreområdet. Arbetet påbörjades under 2011 och kommer att pågå t.o.m. 2013.
Bo bra på äldre dar
Kommunförbundet Skåne ansökte tillsammans med tre kommuner och nätverket Aktiv Senior
om medel från Hjälpmedelsinstitutet för projektet ”IdeaMapping för nytänkande”. Syftet med
projektet är att ta fram en idékatalog kring framtidens boende för äldre, som är grundad på
målgruppens önskemål och behov. Målet är att idékatalogen ska användas i kommuner och i
regionen som en källa till inspiration och nytänkande, likväl som ett planerings- och diskussionsunderlag vid bostadsplanering för äldre.
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 t.o.m. 31 december 2012. Under
2011 har SIKTA haft 21 arrangemang. Sammantaget har cirka 870 personer deltagit i
arrangemangen.
SIKTA har 2011 finansierats med 1 560 000 kr från Sveriges Kommuner och Landsting/
Kunskap till praktik.
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/FoU. Projektarbetet har
pågått i snart 5 år. Under projekttiden 2007-12-01-2011-12-01 har 270 personer utbildats i
ASI-metoden. Deltagarna har framförallt kommit från Socialtjänsten i Skåne. Även Metadon/
Subetexmottagningarnas personal i Lund, Kristianstad och Helsingborg har deltagit, liksom
kuratorerna på Rättpsykiatriskaklinikerna i Skåne samt en del privata vårdgivare. Tillströmningen till utbildningarna är fortfarande konstant.
Under 2011 har ASI-projektet varit delaktigt eller ansvarat för 23 arrangemang med sammanlagt 491 deltagare varav 11 arrangemang har varit direkt kopplade till ASI Grundutbildning.
ASI-projektet finansieras i huvudsak av Länsstyrelsemedel ca 450 000 kr men även genom
utbildningsintäkter 216 000 kr under 2011.
Samverkansorganisationen för hjälpmedelsfrågor
Samverkansorganisationen för hjälpmedelsfrågor har drivit ett projekt med att införa
”Beslutsstöd för arbetsterapeuter och sjukgymnaster vid bedömning av insatser vid funktionsnedsättning” i Malmö, Bjuv och Åstorp. Samverkansorganisationen har också gjort en
revidering av kommunernas gemensamma dokument ”Hjälpmedelsrekommendationer på
Produktnivå”. Under året har gemensamma upphandlingar av madrasser och hygienhjälpmedel genomförts för samtliga kommuner i Skåne.
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7. Energi och klimat
Energikontoret Skåne har under 2011 haft en omfattande utåtriktad verksamhet. Totalt har ca
11 000 personer nåtts via egna arrangemang, personliga samtal i våra montrar på mässor samt
externa föreläsningar och guidningar. Skånes Energiting, som är Skånes största mötesplats
inom energiområdet, anordnades för femte året i rad med 450 deltagare och ett 40-tal företag i
utställningen.
Energikontoret har representerat Kommunförbundet Skåne i Klimatsamverkan Skånes
lednings- och arbetsgrupper. Under 2011 har samarbete mellan Region Skåne, Kommunförbundet Skåne och Länsstyrelsen i Skåne län utvecklats vidare och förberedelser har gjorts
inför kommunernas ordförandeskapsår 2012. Under året har bland annat riksdagens
miljöutskott uppvaktats för att få gehör och intresse för specifika skånska biogasfrågor.
Kampanjen ”100 % fossilbränslefritt” har lanserats och spridits till såväl kommuner som
företag och andra organisationer. Energikontoret Skåne är en av de organisationer som har
åtagit sig att bli fossilbränslefria till 2020.
Tillsammans med Länsstyrelsen driver Energikontoret ett energieffektiviseringsnätverk för de
skånska kommunerna där de får möjlighet att träffas för att utbyta erfarenheter, höja sin
kompetens och diskutera samverksansmöjligheter inom området strategisk energieffektivisering. 26 kommuner har sökt stödet från energimyndigheten. Energikontoret också inlett ett
fördjupat samarbete med några enskilda kommuner i detta arbete, vilket sker i syfte att uppnå
största möjliga nytta för kommunerna.
Samordningen av den kommunala energi- och klimatrådgivningen har varit en central verksamhet för Energikontoret Skåne sedan starten 1998. Under 2011 har sex nätverksträffar ägt
rum för rådgivarna inom nätverket. Utöver detta har det anordnats en studieresa och 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.
Energikontoret samordnar verksamheten för Solar Region Skåne. Intresset för solenergi är
stort vilket har visat sig på antalet deltagare på seminarier, guidningar och studiebesök. Det
har också varit stort intresse för studiebesök och guidade turer till solenergianläggningar i
regionen. Under 2011 anordnades Solracet för tredje gången, ett projekt där cirka 1400
skånska sjätteklassare byggde solcellsbilar i miniformat och tävlade med dessa i Baltiska
hallen i Malmö. För att nå ut till hela regionen anordnades det i år regionala deltävlingar.
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 2011 har
mycket kraft lagts ned på att förankra och utveckla färdplan för biogas 2010-2014. I
november fattade Region Skåne beslut om att tillsätta 18 miljoner kronor under tre år för att
ytterligare förstärka detta arbete. Biogas Syd är också projektledare för BIOGASSYS, ett 5årigt EU-projekt inom LIFE+, med fokus på Skåne som kunskapscentrum för biogas. En stor
del av Biogas Syds verksamhet är inriktad på information och kunskapsspridning kring
biogas, bland annat via utbildningar och seminarier.
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8. Folkhälsa fritid och kultur
Folkhälsa
En god folkhälsa ses idag alltmer som en viktig och naturlig del i den regionala utvecklingen.
Forskning visar på tydliga, ömsesidiga samband mellan en god folkhälsa och en hållbar
ekonomisk tillväxt och utveckling. Samhällsstrukturen och människors levnadsförhållanden
är av grundläggande betydelse för folkhälsan och folkhälsan har en avgörande betydelse för
ekonomisk utveckling och välfärd.
Regional folkhälsostrategi för Skåne
Region Skåne och Kommunförbundet Skåne har tillsammans med de skånska kommunerna,
de regionala myndigheterna och den idéburna sektorn, arbetat fram den reviderade folkhälsostrategi som gäller 2010-2013. Från nationell nivå medverkade Statens folkhälsoinstitut i
revideringsprocessen. En samlad, väl förankrad och gemensam strategi är betydelsefull för
den regionala utvecklingen. Målet för det strukturella och samlade folkhälsoarbetet är att
skapa förutsättningar för en förbättrad, mer jämlik och jämställd hälsa i Skåne.
Nedan följer ett antal exempel på insatser och aktiviteter som genomförts under 2011, inom
ramen för den regionala folkhälsostrategin och de däri fyra prioriterade målområdena;
delaktighet, inflytande och jämlik hälsa – hälsofrämjande levnadsvanor – psykosocial hälsa –
alkohol, tobak, övriga droger samt spelmissbruk.
Nätverksträffar för kommunala folkhälsosamordnare/-strateger
Region Skåne och Kommunförbundet Skåne driver, i samverkan, ett regionalt nätverk för
kommunala folkhälsosamordnare/-strateger eller motsvarande kontaktpersoner. Nätverket
träffas fyra gånger per år för att fylla på kunskap och utbyta erfarenheter, såväl regionalt som
lokalt. Därutöver arrangeras årligen en gemensam träff med de kommunala drogförebyggande
samordnarna. Vid årets gemensamma träff presenterade Statens folkhälsoinstitut: Folkhälsopolitisk rapport 2010, Framtidens folkhälsa – allas ansvar.
Nätverksträffar för kommunala drogförebyggande samordnare
Länsstyrelsen i Skåne län samordnar i samverkan med Kommunförbundet Skåne, ett regionalt
nätverk för kommunala drogförebyggande samordnare eller motsvarande kontaktpersoner.
Många utbildningsinsatser, konferenser och seminarier kring drogförebyggande arbete sker i
samverkan mellan Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen i Skåne län och Region Skåne. En
del av insatserna sker inom ramen för Skånesamverkan mot droger (SMD), som består av ett
tiotal regionala myndigheter och organisationer.
Levnadsvaneundersökning 2012 – Folkhälsoenkät barn och unga i Skåne
Under 2011 har det pågått ett intensivt planerings- och förankringsarbete gällande den nya
levnadsvaneundersökningen/folkhälsoenkät för barn och unga i Skåne, som kommer att
genomföras för första gången våren 2012. Enkäten är en bred, totalundersökning som erbjuds
samtliga skolor med elever i åk 6 och åk 9 samt åk 2 på gymnasiet. Region Skåne svarar för
finansieringen, Kommunförbundet Skåne står för samordningen och kommunala kontaktpersoner ansvarar för administration och genomförande i respektive kommun. Malmö stad har
deltagit som en aktiv part i den regionala arbetsgruppen för framtagandet av levnadsvaneundersökningen.
Hälsofrämjande skolutveckling
Kommunförbundet Skåne och Region Skåne, i samverkan, ger fortsatt stöd åt processen
Hälsofrämjande skolutveckling i Skåne. Arbetet handlar om att skapa och utveckla förskolor
och skolor som stödjande och främjande miljöer för hälsa, lärande och trygghet. Möjlighet
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finns för förskolor och skolor att kvalitetssäkra och certifiera sitt arbete, ett erbjudande som
ger tydlighet, struktur och stimulans åt det fortsatta arbetet.
Inom ramen för hälsofrämjande skolutveckling har ett nytt material tagits fram för att stimulera till goda matvanor på förskolan; ”Älsklingsmat och spring i benen”, ett material som kan
användas såväl i den pedagogiska verksamheten som på föräldramöten.
Region Skåne och Kommunförbundet Skåne har, i samverkan med de skånska kommunerna,
bildat ”Skånsk skolmatsakademi”, ett kunskapsnätverk med syfte att främja goda matvanor,
höja skolmatens status, se skolmåltiden som en pedagogisk resurs samt skapa förutsättningar
för en mer jämlik hälsa hos barn och unga.
Region Skåne, Kommunförbundet Skåne och Malmö stad, arrangerade i nov/dec två
välbesökta konferenser (drygt 600 deltagare) med rubriken ”Unga killars psykiska hälsa –
med fokus på det förebyggande psykosociala arbetet”. (Uppföljare till tidigare års konferens:
Ung tjej idag!)
Barnrättsforum Skåne
Kommunförbundet Skåne har under året tagit initiativ till att starta upp en etablering av ett
regionalt barnrättsforum, för att stärka genomförandet av arbetet med barnets rättigheter i
Skåne. Planerings- och förankringsarbete pågår med representanter från Kommunförbundet
Skåne, Region Skåne och Malmö högskola, i nära samverkan med Sveriges Kommuner och
Landsting. Målet med arbetet är att få en politisk förankring och politiska beslut, för arbetet
med att stärka barnets rättigheter i kommuner och i regionen. SKL står för utbildning av
regionala utbildare i Skåne under våren och hösten 2012. I samverkan med SKL genomförs
en regional konferens12 april 2012. Barnrättsforum Skånes roll blir att vara en regional
plattform, som svarar för stöd, samordning, nätverk, kunskap etc. och inte minst, för
långsiktighet och kontinuitet i arbetet.
Kultur
Året har präglats av Kommunförbundets Skånes deltagande inom ramen för kultursamverkansmodellen som Region Skåne, som ett av fem pilotlän, har utvecklat på uppdrag av
staten. Förbundets roll har varit att tillsammans med de skånska kommunerna ta fram
innehållet i de kulturplaner som enligt kultursamverkansmodellen ska finnas. Ett sätt att
tydliggöra samverkan har varit att låta kulturpolitiker och – tjänstemän från både kommunerna och Region Skåne träffas inom ramen för en gemensam resa till Kulturhuvudstäderna 2011, Tallinn och Åbo.
Fritid
Region Skåne och Kommunförbundet Skåne har tillsammans under 2011 arbetat fram
innehållet i projektet ”Ung delaktighet i Skåne”. Ett projekt till största delen finansierat av
Region Skåne som avser att på olika sätt 2012-2013 arbeta med att stärka ungas möjligheter
till delaktighet inom en rad områden som berör dem.
Under året har Kommunförbundet Skåne arrangerat nätverksträffar för kommunala tjänstemän
med ansvar för ungdomsfrågor och fritidsrelaterade frågor i syfte att fånga upp utvecklingsbehov och stödja kommunerna i kompetensutvecklingsfrågor.
Kommunförbundet Skåne har under 2011 inlett samarbete med den skånska idrottens
paraplyorganisation Skåneidrotten. Under året har politiker och tjänstemän med ansvar för
idrottsfrågor bjudits in till möten för att diskutera hur idrotten kan utvecklas vidare inom
kommunerna inom ramen för idrottens och kommunernas gemensamma ansvar för alla
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former av idrott: elitidrott, breddidrott och spontanidrott. Utgångspunkten har varit Sveriges
Kommuner och Landstings idrottspolitiska positionspapper från juni 2011.
9. Forskning och utveckling
Samarbetsytor med samtliga lärosäten i Skåne har befästs under verksamhetsåret.
För att skapa transparens i forskningsprocesserna har ett rådgivande organ, Advisory Board
verkat sedan 2008. Ledamöterna är kommunchefer och representanter för lärosätena i Skåne.
Det kommunövergripande och kommuninitierade arbetet med forskning och innovation
säkras genom rådet.
Kunskapsplattformar
Miljö och samhällsbyggnad
I enlighet med det beslut som fattades av Kommunförbundet Skånes styrelse 2011 är en
forsknings och innovationsverksamhet inom miljö och samhällsbyggnadsområdet under
uppbyggnad. Under 2011 har ett antal forskningsområden som har relevans för kommunerna
identifierats med hjälp av två tankesmedjor, workshops och intervjuer med kommunala
företrädare. Tolv kommuner har anmält intresse att bli pilotkommuner avseende forskningssamverkan.
Migration
Kontakt har tagits med ett antal kommuner inför medverkan i ansökan till EFS angående
uppbyggnad av en plattform för forskning kring migration och hälsa.
Olika konferenser, aktiviteter och projekt har genomförts under verksamhetsåret.
Forskningsstudier
Energirådgivningens praktik
En studie avseende energirådgivningens praktik i skånska kommuner i samarbete med Malmö
Högskola och Kommunförbundet Skånes energikontor är genomförd och publicerad 2011.
Kommunchefers roll och kunskapsanvändning
Fenomenet forskningsanvändning studerades särskilt i ljuset av hur man producerar, kommunicerar och söker kunskap på kommunchefsnivå. Studien avslutades och publicerades 2011.
Terapeutiska landskap i samhällsplaneringen – hållbar utveckling i praktiken
Studien utgår från tre skånska kommuners samhällsbyggnadsförvaltningar och deras behov av
samverkan mellan olika sektorer i planeringsarbetet.
Resultatet visar att en systematiserad dialog mellan olika yrkesfunktioner tidigt i planeringsprocessen bidrar till en långsiktig hållbarhet i praktiken.
Studierna finansierades inom ramen för arbetslivsforskning genom avvecklingsbidrag från
ALI.
Pågående forskningsstudier
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 vår arbetsrelaterade ohälsa.
Forskningsprojektet finansieras av AFA försäkring, löper 2010-2012, utgår från Kommunförbundet Skåne i samverkan med Malmö Högskola (CTA).
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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. Finansierades genom utvecklingsmedel från
socialstyrelsen och avslutades 2011.
FoU Skåne
Verksamheten har huvudsakligen finansierats av tre delar - projektbidrag från Kommunförbundet Skåne, överskott från tidigare år samt abonnemangsavgifter. Abonnemangsintäkterna
har successivt avvecklats och upphör helt 2012.
FoU Skånes verksamhet består till stor del av projekt i samarbete med flera kommuner och
andra samarbetspartners. Projekten involverar oftast en forskare med ämneskunskap och löper
över flera år och bygger på behov av utvecklingsarbete i kommunerna. Verksamhetsledarna
fångar upp behoven genom både direktkontakter och medverkan i olika former av nationella
och regionala nätverk. Under 2011 har samverkan mellan de tre FoU grenarna, FoU IFO, FoU
Funktionshinder och FoU Äldreomsorg lett till en rad gemensamma FoU aktiviteter.
Under året har FoU Skåne haft ett nära samarbete med den regionala stödstrukturen för
evidensbaserad praktik inom vård, omsorg och socialtjänst och handläggare inom vård och
omsorg för att utveckla strukturer för ett fördjupat samarbete. En central fråga är att skapa en
fortlöpande dialog med kommunerna för att effektivisera Kommunförbundet Skånes insatser
när det gäller evidensbaserad kunskapsutveckling. FoU Skåne har ingått i styrgruppen för den
regionala stödstrukturen. Kommunförbundet Skåne har inbjudit samarbetspartners och
intressenter till en workshop om FoU i framtiden för att i dialog få fram modeller för
ändamålsenliga arbetsformer.
Under året har det skett en ökad etablering av samarbetet med regionens universitet och
högskolor.
FoU Skåne arrangerar varje år konferenser och seminarier kring angelägna och aktuella frågor
och utvecklingsuppgifter. Ett 40-tal aktiviteter har anordnats under verksamhetsåret. Tre FoU
rapporter, en från respektive verksamhetsområde och en minirapport har utgivits under 2011.
FoU Skåne IFO
Under IFO finns ett antal projekt t.ex. ASI och BBIC som båda kommer att upphöra i sin
ursprungliga form under 2012. Implementering av Nationella riktlinjer för missbruksvård
kommer successivt att överföras till Kommunförbundet Skåne/Regionala stödstrukturen.
Verksamheten har under året huvudsakligen följt två huvudspår – stödinsatser med inriktning
barn och unga samt utveckling av former för brukarmedverkan.
I det nationella utvecklingsprojektet ”Barn och ungdomars brukarmedverkan i den sociala
barnavården” är FoU Skåne regional projektsamordnare. En samverkan med ett flertal
regionala aktörer sker i arbetet med att utveckla ett regionalt barnrättsforum under ledning av
Ingela Sjöberg, KFSK. För att skapa en fördjupning och breddning av det tidigare BBIC
arbetet har en planering inletts tillsammans med VoB Syd och den regionala stödstrukturen.
Två nationella FoU projekt med brukarfokus har inletts under 2011; ”Mångbesökarmodellen
och Brukarråd inom missbruksvården” där FoU Skåne medverkar som regional samarbetspart.
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FoU Skåne Äldreomsorg
Två kunskapsverkstäder med syftet att sammanställa de erfarenheter undersköterskorna
kommit i kontakt med i arbetet med vårdtagare som har psykiskt funktionshinder och/eller
missbruksproblematik har genomförts under 2011.
I mars genomfördes en välbesökt konferens tillsammans med Vårdalinstitutet vars syfte var
att för kommunerna presentera den aktuella forskning som pågår inom Vårdalinstitutet. Care
Sam Interreg projekt tillsammans med Malmö högskola, Roskilde universitet och Köpenhamn
– Fokus är på kvalitetssäkring i den offentliga äldreomsorgen/äldrevård och utbildning i
Öresundsregionen. Fyra seminarier har genomförts under året.
En utvärdering av Hässleholms anhörigstöd inom socialtjänst och vård och omsorg pågår.
Tanken är att det skall vara en treårig utvärdering. Utvärderingen genomförs i Nationellt
kompetenscenter för anhörigas regi.
Ett nätverk för mellanchefer inom äldreomsorgen har genomförts under året med mycket god
uppslutning
FoU Skåne Funktionshinder
En rad olika aktiviteter har genomförts. Som exempel kan nämnas två forskarledda aktiviteter
– ett aktionsforskningsprojekt kring personlig assistans och ett utvecklingsprojekt kring daglig
verksamhet.
Två vägledarutbildningar för vägledare till Delaktighetsmodellen med inriktning mot LSS har
genomförts.
Medverkan har skett i flera nätverk bl.a.
Den onödiga ohälsan, ett nätverk för utveckling av folkhälsoarbete med fokus på personer
med funktionsnedsättning.
Läns SUF, nätverk för samordning av insatser från region och kommun till föräldrar med
utvecklingsstörning och intellektuella brister.
Nätverket Carpe, det Nationella rådet för kompetenshöjning inom LSS. Arbetet har kommit
igång under året och kommer att intensifieras under 2012.
Under året har arbetet med att konkretisera begreppen brukarmedverkan och brukarinflytande
skett i olika former även utanför området funktionshinder.
10. Miljö och samhällsbyggnad
Miljösamverkan Skåne är ett samverkansprojekt inom miljöområdet som startades 2005.
Första verksamhetsperioden var 2005-2007. Denna har följts av ytterligare två verksamhetsperioder 2008-2009 respektive 2010-2011. Under 2011 har nästa verksamhetsperiod 20122013 förberetts.
Huvudmän för projektet är för kommunsektorn Kommunförbundet Skåne och från staten
Länsstyrelsen i Skåne län. Inom ramen för denna samverkan genomförs ett antal projekt som
är konkreta, avgränsade i tid och i normalfallet operativt inriktade. Arbetet i de olika
projekten utförs av arbetsgrupper med representanter från främst miljökontoren i Skånes
kommuner, men även andra förvaltningar såväl som externa intressenter medverkar i arbetet.
Ett stort antal handläggare inom kommunerna deltar aktivt i projektarbetsgrupperna. Flera
projekt avslutas med en gemensam tillsynskampanj där flertalet kommuner deltar. Projektledarinsatserna motsvarar vardera en halv årsarbetskraft från Kommunförbundet Skåne
respektive Länsstyrelsen.
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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 bättre resursanvändning. Projekturvalet görs efter enkätförfrågan till
kommunerna och fastställs av styrgruppen för Miljösamverkan Skåne.
Verksamheten genomförs utan något tillskott av budgeterade medel. Arbetsinsatserna av de
som medverkar i projektarbetsgrupperna omfattar 2-3 veckors arbetsinsats under oftast en
tvåårsperiod och arbetet utförs inom ramen för de medverkandes ordinarie tjänster. Seminarier i projekten för en bredare målgrupp genomförs till en låg kostnad för deltagarna, och det
lilla överskott som ibland uppstår räcker för att täcka de mindre kostnader som förkommer i
arbetet.
Kommunförbundet Skåne svarar för administration och ekonomihantering till Skånes Miljöoch hälsoskyddsförbund. Förbundet skapar mötesplatser för främst förtroendevalda i Skånes
miljönämnder (motsvarande) och har till syfte att främja det Skånska miljöarbetet genom att
bl.a. anordna konferenser, kurser, seminarier och studieresor samt andra informationsinsatser.
Medlemmar i förbundet är miljönämnderna (motsvarande) i Skånes kommuner, men även
Länsstyrelsen och Region Skåne. Kommunförbundet har numera hand om förbundets
ekonomi och en stor del av administrationen. Årligen genomförs i förbundets regi två temadagar och en studieresa förutom förbundets årsstämma. Kommunförbundet Skånes representant är adjungerad till styrelsen samt medverkar aktivt i planering och genomförande av
förbundets olika aktiviteter.
I samarbete med Länsstyrelsen i Skåne län genomfördes en serie utbildningsinsatser inom
ramen för den nya Plan- och Bygglagen som trädde i kraft den 2 maj 2011. Regionalt arrangerades utbildningar av ca 500 förtroendevalda och tjänstemän i främst kommunerna. Utbildningarna genomfördes med hjälp av regionala lärarlag och utbildningsmaterial som har tagits
fram av kommittén ”Ny PBL – på rätt sätt”. Under hösten genomfördes därefter en serie
webbseminarier för bl. a. bygglovshandläggare och närverksträffar har genomförts för såväl
handläggare som administratörer. Dessa aktiviteter kommer att fortsätta under benämningen
”Sydlov”.
Kommunförbundet Skåne har erhållit 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, såväl handläggande personal som administrativ personal. En s.k. mobiliseringsfas eller förstudie som genomförts under 2011 övergår nu i en genomförandefas under
2012 och första halvåret 2013.
Även under året har förbundet erhållit medel från MSB, (Myndigheten för Samhällsskydd &
beredskap), till införandet av det nya digitala radiokommunikationssystemet Rakel.
Totalt har vi under året erhållit 1 336 258 kr till projektledning inom räddningstjänsten.
Till informationsinsatser inför Rakel – införandet har förbundet tidigare erhållit 690 000 kr i
projektmedel. Projektet avslutades i november månad 2011.
Samordning inom räddningstjänsten fortsätter:
Beslut har fattats av räddningscheferna att hela Skånes kemberedskap skall samordnas till
Kemberedskap Skåne, administrerat av Kommunförbundet Skåne.
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Ett samverkansdokument avseende insatser vid suicidfall har tagits fram mellan berörda
parter, innebärande snabbare insatser och förmodligen förhindrande av suicid.
Utredning pågår om förnyelse av det gemensamma ledningsfordonet som ägs av
Kommunförbundet Skåne.
Uppföljning av utalarmeringsavtalet med SOS-alarm har fortsatt. Med hjälp av en kvalitetskonsult avses kvalitetsmålen successivt även innefatta andra kriterier än handläggningstider.
Räddningstjänsternas initiativ till att minska bränder genom att ta fram en regional strategi för
att förstärka brandskyddet för enskilda fortsätter.
Kommunerna har i olika sammanhang informerats om hur man kan minska bränder i bl.a.
skolor.
Förbundet har deltagit i styrgruppen för de s.k. Nya Skånedagarna som arrangerades på
Bosjökloster slott i september.
Förbundet deltar i ett projekt benämnt ”Skåne bygger”. Berörda offentliga och privata aktörer
försöker att initiera byggande i alla Skånes kommuner bl.a. genom att försöka hitta kritiska
gränssnitt.
11. Upphandlingar
Kommunförbundet Skåne ingick i början av året ett avtal med SKL Kommentus som innebär
att SKL Kommentus hanterar behovet av de skånska kommunernas samordnade upphandlingar genom att göra regionala upphandlingar. SKL Kommentus har startat ett regionalt
kontor i Malmö och verksamheten vägleds av en regionalt tillsatt styrgrupp med representanter från Kommunförbundet och de skånska kommunerna. Upphandlingar som omfattas av
samverkansavtalet rörande hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning och äldre sköts
fortsatt av Kommunförbundets upphandlare.
Kommunförbundet Skåne har under året arrangerat två nätverksträffar och flertalet utbildningar för kommunernas upphandlare. Inriktningen på nätverksträffarna har varit livsmedelsupphandling och samordning av upphandlingar.
Telekommunikation
Upphandlingen från 2007 avseende Telekommunikation för 33 kommuner och kommunala
bolag förlängdes under 2011 tom oktober 2012. Under andra kvartalet 2011 påbörjades
arbetet med en ny gemensam upphandling som planeras vara klar under första kvartalet 2012.
Upphandlingen omfattar bl.a. ca 40 000 mobilabonnemang samt 3G och 4G datatrafik.
Posttjänster
Under 2011 har arbete pågått för att slutföra den del av Postupphandlingen som överklagades
av Bring Citymail. Eftersom marknaden förändrats med fler aktörer som koncentrerar sig på
ett fåtal tjänster inom specifika geografiska områden försvårar detta möjligheterna för
kunderna att rationaliserar posthanteringen inom den egna organisationen.
Som exempel agerar en postdistributör med enbart ”B-post” inom ett 10-tal kommuner i
Skåne men kan inte distribuera post i övriga Skåne, Sverige eller utomlands. En annan aktör
kan distribuera ”B-post” inom Skåne men inte i övriga Sverige eller utomlands. Dessa aktörer
kan inte heller distribuera till postboxar, hantera ass/rek, svarspost m.m. Om postdistribu-
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tionen enligt PTS ambitioner delas upp på flera aktörer kan det innebära att respektive kund
måste ”bygga upp” postsorteringskompetens för sin dagliga post.
Styrgruppen som arbetat med upphandlingen har beslutat att dela upp den kvarvarande
posttjänsten ”porto” i två delområden där distribution av ”massbrev” dvs. brevförsändelser
från filutskrift (fakturor) beräknas klar under första kvartalet 2012.
Vård-, omsorgs- och behandlingsplatser samt handledning
Upphandling av vård-, omsorgs- och behandlingsplatser, samt handledningstjänster
påbörjades 2011. SKL Kommentus genomför upphandlingen på uppdrag av Kommunförbundet Skåne. Upphandlingen är uppdelad i fyra områden. Mellan 31 och 46 kommuner
deltar i upphandlingen, varav fem kommuner från Halland och samtliga kommuner i
Kronobergs län. Nuvarande avtal löper till 2012-08-31.
Avtalsfrågor
Arbetet som påbörjades under 2010 mellan SKL, Sveriges kommuner och infrastrukturbyggarna för att ta fram nya avtal vad gäller Geodatainformation beräknas klart under 2012. I
arbetet har utöver prissättning, ramavtal också ingått utveckling för enhetliga leveranser
(Kommun GML). Avtalsvärdet för Sveriges kommuner beräknas till ca 100 milj. per år.
Under 2011 har MBK-träffar och frågor som rör MBK och geodatasamverkan till stor del
hanterats av styrelsen i Geodatacentrum Skåne AB.
Den under fjoråret strandade förhandlingen med energibranschen angående kommunala
markavtal, som bedrivits tillsammans med juridiska avdelningen på SKL, resulterade i ett
ensidigt avtalsförslag från SKL, som både Kommunförbundet Skånes och SKL:s styrelser
rekommenderar kommunerna att tillämpa, samtidigt som SKL förbereder att initiera en
lagstiftning inom området
I bilaga 3 redovisas ”Balansering av pågående projekt – bokslut 2011.
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Remissyttranden
Styrelsen har under året avgett följande yttranden:
Yttrandet över betänkande från e-legitimationsnämnden om svensk e-legitimation, SOU
2010:104, /Dnr 11-1-33).
Yttrande över betänkandet SOU 2011:39 ” Likvärdiga förutsättningar – översyn av den
kommunala utjämningen” (Dnr 11-1-18).
Yttrande över förslag till bredbandsstrategi för Skåne, (Dnr 11-1-30).
Remissvar över utredningen ”Spara i goda tider” SOU 2011-59, (Dnr 11-11-1)
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Slutord
Styrclsens stdvan är att samtliga medlemskommuncr skall uppleva afl Kommunörbundet
Skåne driver en r.erksirmhet som är till nltta 1'ör utvecklingen av de skånska kommunema.
\rerksamheten skall bedrivas på medlemskommunernas villkor. Ingen kommun skall känna
sig örhindrad att delta i någon av Iörbundets olika verksamhcter.
Denna årsredovisning kommer att föreläggas lörbundsmötet våren 2013.
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Bilaga 1:
Ledamöter i styrelsens arbetsutskott, beredningar och styrgrupp för
Energikontoret valda till 2011-05-12
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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Bilaga 2:
Ledamöter i styrelsens arbetsutskott, beredningar och styrgrupp för
Energikontoret
Ledamöter och ersättare i Kommunförbundet Skånes arbetsutskott
Beslut § 2, 2011-05-20.
Ledamöter
Stefan Lundgren (m), Sjöbo, ordförande
Maria Winberg Nordström (fp), Helsingborg
Anders Pettersson (c), Osby
Cecilia Lind (s), Eslöv,
Carina Nilsson (s), Malmö

Ersättare
Carina Zachau (m), Örkelljunga
Pierre Månsson (fp), Kristianstad
Liss Böcker (c), Ängelholm
Mikael Skoog (s), Helsingborg
Anders Tell (s), Kristianstad

Ledamöter i beredningarna och styrgruppen för Energikontoret.
Beslut §§ 22 – 29, 2011-08-23
Beredningen för arbetsmarknads- och näringslivsfrågor
Åsa Herbst (m), Ängelholm, ordförande
Anders Johnson (m), Simrishamn
Carina Ingelsson (fp), Kävlinge
Ingrid Karlsson (c), Kristianstad
Andreas Schönström (s), Malmö
Erland Nilsson (s), Osby
Sven-Erik Sjöstrand (v), Perstorp
Beredningen för kollektivtrafik- och infrastrukturfrågor
Carina Zachau (m), Örkelljunga, ordförande
Lars Lundström (m), Kävlinge
Gustav Georgson (fp), Malmö
Lars-Göran Wiberg (c), Hässleholm
Karl-Erik Kruse (s), Svalöv
Helene Norrback (s), Perstorp
Anna-Lena Hogerud (s), Lund
Beredningen för kommunalekonomiska frågor
Thomas Håkansson (m), Lomma, ordförande
Lars-Ingvar Ljungman (m), Vellinge
Niklas Sjöberg (m), Skurup
Kristina Jönsson (m), Ystad
Bo Polsten (fp), Staffanstorp
Anders Almgren (s), Lund
Catherine Persson (s), Trelleborg
Anders Rubin (s), Malmö
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Beredningen för kultur- och fritidsfrågor
Anna Palm (m), Höör, ordförande
Stefan Lindhe (m), Malmö
Eva Kullenberg (fp), Ängelholm
Christina Anefur Borglund (kd), Kristianstad
Maria Ward (s), Helsingborg
Jörn Jönsson (s), Landskrona
Joakim Friberg (s), Lund
Beredningen för samhällsbyggnadsfrågor
Lars Johnson (m), Burlöv
Anna Jähnke (m), Helsingborg
Liss Böcker (c), Ängelholm, ordförande
Magnus Nilsson (kd), Östra Göinge
Lena Wallentheim (s), Hässleholm
Björn Abelsson (s), Lund
Pierre Esbjörnsson (s), Skurup
Beredningen för utbildningsfrågor
Lars Ahlkvist (m), Hörby, ordförande
Cecilia Brorsson (m), Landskrona
Christer Rasmusson (fp), Helsingborg
Mattias Andersson (c), Kävlinge
Katrin Stjernfeldt Jammeh (s), Malmö
Lennart Månsson (s), Simrishamn
Ann Ahlbin (s), Östra Göinge
Beredningen för vård- och omsorgsfrågor
Leif Skytte (m), Kävlinge
Martina Jarnbring (m), Malmö
Tove Klette (fp), Lund, ordförande
Anne-Margret Norberg (kd), Helsingborg
Ingela Andersson (s), Helsingborg
Roger Jönsson (s), Ystad
Marianne Eriksson (s), Kristianstad
Styrgrupp för Energikontoret Skåne
Styrgruppen består av representanter
för företag och organisationer med
anknytning till energisektorn, samt
följande politiker:
Pia Almström (m), Kävlinge, ordförande
Henrik Wöhlecke (m), Eslöv
Christer Hallerby (fp), Simrishamn
Roland Palmqvist (s), Kävlinge
Christer Adelsbo (s), Bromölla
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Bilaga 3:
Balansering av pågående projekt – bokslut 2011
En stor del av förbundets tidsbegränsade projekt löper över flera år och får därför balanseras i
bokslutet. Nedan följer en förklaring av projektens syften, beräknad tid för avslutning m.m.
29 Hjälpmedel
Projekttid: 2001-2013
Projektet påbörjades 2001. Nytt avtal har tecknats med anledning av att Region Skåne har gått
ur samverkansorganisation. Det nya avtalet som för kommunerna innebär i princip samma
verksamhet som tidigare år, sträcker sig t.o.m. 2013. Nuvarande skuld 181 tkr.
27 Upphandling
Projekttid: 2007-2012
Samverkansavtal rörande upphandling och förvaltning av avtal gällande institutionsplaceringar m.m. Återstående medel 378 tkr.
1126 Regional IT samordning
Projekttid: 2012-2014
Projektet avser stöd till kommunerna i samband med införandet av IT i samordnad
vårdplanering. Cirka 1 300 tkr faktureras kommunerna under 2012. Återstående medel
310 tkr.
1125 HSA (Hälso- och sjukvårdens adresskatalog)
Projekttid: 2012
Projektet avser stöd till kommunerna i samband med att ny anslutning till HSA genomförs på
grund av nya krav i Pascal. Återstående medel 996 tkr.
1130 Pascal
Projekttid: 2012
Projektet avser stöd och utbildning till kommunerna i samband med övergång till Pascal för
Apoteksinformation. Återstående medel 1 959 tkr.
1128 Mentorprogram
Deltagande kommuner och företag delar på kostnaderna. Programmet fortsätter under våren
2012. Återstående medel 55 tkr.
1131 Regional stödstruktur
Projekttid: 2011 - 2014
Projektet Regional stödstruktur för kunskapsutveckling inom socialtjänsten och närsjukvården
med stimulansmedel från Sveriges Kommuner och Landsting. Återstående medel 953 tkr.
1132 Stöd till långsiktigt förbättringsarbete
Projekttid: 2011-2014
Projektet ”Stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka äldre –
utvecklingsledare” med stimulansmedel från Sveriges Kommuner och Landsting. Återstående
medel 15 500 tkr.
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1133 Patientprocess för multisjuka äldre
Projekttid: 2011 - 2012
I Skåne bedrivs ett utvecklingsprojekt mellan Region Skåne och kommunerna Hässleholm,
Höganäs, Svedala, Tomelilla och Östra Göinge som syftar till att bättre förstå vad som
karaktäriserar en väl integrerad patientprocess för multisjuka äldre. Målet är att utarbeta en
modell för säkerställd kvalitetsförbättring för multisjuka i lokala processer utifrån ett
patient/vårdtagarperspektiv. Kommunförbundet Skåne har anställt en projektledare som
finansieras av Region Skåne. Nuvarande skuld 292 tkr.
1134 Regional utvecklingsledare inom social barn- och ungdomsvård
Projekttid: 2012-2014
I överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och regeringen om
"Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänstens område" finns en ny
satsning riktad mot förbättringsarbete inom den sociala barn- och ungdomsvården. Uppdraget
för utvecklingsledaren är att påbörja ett utvecklingsarbete för uppföljning av barn och unga
som är placerade utanför det egna hemmet. Återstående medel 725 tkr.
1135 Bo bra på äldre dagar
Projekttid: 2011-2012
Tre kommuner och Kommunförbundet Skåne har ansökt om medel från Hjälpmedelsinstitutet
för att ta fram en idékatalog kring framtidens boende för äldre. Tanken är att katalogen skall
användas i kommuner och i regionen som ett planerings- och diskussionsunderlag.
Återstående medel 181 tkr.
1136 IT medling
Projekttid: 2011-2012
19 kommuner i Skåne har valt att medverka i utvecklandet av ett IT-baserat sammanställningsverktyg för viss dokumentation, statistikuttag och kvalitetssäkring av tjänsten medling.
Verktyget tas i bruk under våren 2012. Nuvarande skuld 18 tkr.
1217 Gymnasieweb support
Deltagande kommuner faktureras. Återstående medel 259 tkr.
1220 Tankesmedja Kompetensbehovet i framtidens samhälle
Projekttid: 2007-2011
Tankesmedja i samverkan mellan Kommunförbundet Skåne, Högskolan Kristianstad, Malmö
högskola och deltagande kommuner. Återstående medel 40 tkr.
1222 Tankesmedja Matematik – den demokratiska rättigheten
Tankesmedja i samverkan mellan Kommunförbundet Skåne, Högskolan Kristianstad, Malmö
högskola och deltagande kommuner. Återstående medel 73 tkr.
1223 Intagningssystem till gymnasieskolan
Deltagande kommuner ska faktureras. Återstående medel 313 tkr.
1225 Tankesmedja Kreativ naturvetenskap och teknik
Tankesmedja i samverkan mellan Kommunförbundet Skåne, Högskolan Kristianstad, Malmö
högskola och deltagande kommuner. Återstående medel 23 tkr.
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1227 IKE
Samverkansprojekt inom interkommunala ersättningssystemet som byggt upp en elevdatabas
för hantering av ersättningar mellan kommunerna och bidragen till fristående skolor inom
gymnasieskolan. Kostnaderna avser drift och abonnemang. Återstående medel 519 tkr
1219 Vård och omsorgscollege
Projekttid: 2011
Samordning av deltagarnas projektledare, samordna och skriva återcertifieringen av Vård- och
omsorgscollege. Återstående medel 7 tkr.
1228 FoU Skola på vetenskaplig grund
Projekttid: 2011-2014
FoU skola är en gemensam regional samverkansorganisation för samverken kring ”En skola
på vetenskaplig grund” mellan kommuner och universitet/ högskolor och andra utbildningsanordnare inom förskola/skola. Avtalskommuner debiteras enligt avtal. Återstående medel
179 tkr.
22 Teknikcollege
Projekttid: 2009-2012
EU projekt Sam TC En arena för tekniskt lärande i Skåne, Blekinge och Kalmar län med
bidrag från Regionala strukturfonden. Nuvarande skuld 1 160 tkr.
25 Spinning Twinning
Projekttid 2011-2012
Projektet syftar till att vitalisera vänortsförbindelserna mellan sju skånska kommuner och
deras vänorter i Baltikum och Polen. Projektet har fått 350 tkr av Sidas Östersjöenhet.
Återstående medel är 60 tkr.
26 Effektiv Miljötillsyn
Projekttid: 2011-2013
Effektiv miljötillsyn, en kompetensutvecklingssatsning som rustar de skånska kommunala
miljökontoren med framgångsrik kommunikation, hållbara samverkansmodeller och lägger
grunden för gemensam utveckling. Projektet finansieras genom Europeiska socialfonden.
Återstående skuld 286 tkr.
44 Entreprenörskapsinsatser i grund- och gymnasieskolan
Projekttid: 2006 – 2010
Projektet finansieras av Region Skåne. Återstående medel 20 tkr.
47 ENTRIS 2.0 – entreprenöriella lärprocesser för bättre hälsa i en lärande
organisation
Projekttid: 2011-2013
En kompetensutvecklingsinsats för skolpersonal i entreprenöriellt lärande, hälsa och
samverkan skola/arbetsliv. Projektet finansieras genom Europeiska socialfonden. Nuvarande
skuld 1 327 tkr.
9301 Drogförebyggande arbete för barn/ungdomar
Projekttid: 2010-2013
Utvecklingsmedel från Region Skåne inom ramen för hälsofrämjande skolutveckling.
Återstående medel 6 tkr.
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9302 Levnadsvaneundersökning
Projekttid: 2010-2013
Utvecklingsmedel från Region Skåne för planering och genomförande av
levnadsvaneundersökning barn och ungdomar 2012.
Återstående medel 38 tkr.
9303 Skolan förebygger
Projekttid: 2011-2013
En fortsättning på Folkhälsoinstitutets tidigare uppdrag att stärka grundskolans alkohol- och
drogförebyggande arbete. Tillförts medel från Region Skåne för att vidareutveckla och
säkerställa påbörjade processer. Återstående medel: 266 tkr.
9304 Hälsofrämjande skolutveckling
Projekttid: 2008-2013
Utvecklingsmedel från Region Skåne för fortsatt stöd i processen Hälsofrämjande
skolutveckling. Återstående medel: 119 tkr.
9305 Hälsofrämjande gymnasieskola
Projekttid: 2008-2013
Utvecklingsmedel från Region Skåne för att involvera gymnasieskolorna i processen
Hälsofrämjande skolutveckling. Återstående medel 64 tkr.
9306 Skåne lyfter
Projekttid: 2010-2013
Utvecklingsmedel från Region Skåne för att stimulera hälsosamma levnadsvanor för barn och
ungdomar. Återstående medel 150 tkr.
9307 Barndatabas
Projekttid: 2010-2013
Utvecklingsmedel från Region Skåne för framtagande av epidemiologiskt underlag för barn
och unga, samt för arbete med att säkerställa barnets rättigheter i Skåne (utbildningar,
konferenser etc). Återstående medel 800 tkr.
9309 Tänk om
Projekttid: 2010-2013
Utvecklingsmedel från Region Skåne för arbete med att stärka föräldrarna i det
drogförebyggande arbetet. Återstående medel 43 tkr.
9310 Barnkonventionen
Projekttid: 2010-2013
Medel avsatta för att stärka och säkerställa arbetet med genomförandet av barnets rättigheter i
kommunala verksameter inom ramen för Barnrättsforum Skåne. Återstående medel 86 tkr.
9311 Kompetensutveckling Tobak förskola/skola
Projekttid: 2011-2013
Utvecklingsmedel från Länsstyrelsen i Skåne län, för att stärka arbetet i Skåne med Tobaksfri
förskola och Tobaksfria skolgårdar. Återstående medel 300 tkr.
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1412 E portfolio
Projekttid: 2010-2011
Kommunförbundet är avtalstecknande part med Perpetium AB som tillhandahåller licenser till
12 kommuner för en digital programvara benämnd E-Portfolio. Projektet finansieras genom
deltagande kommuner. Återstående medel 125 tkr.
1350 SMHI
Årligen upphandlar Kommunförbundet Skåne av SMHI tjänsten ”Vinterväghållningsprognos”. 84 tkr är förutbetalda intäkter avseende 2012.
1351 Teleupphandling 2
Kommunförbundet Skåne administrerar upphandling av telefoni för huvuddelen av
medlemskommunerna och ett antal kommunala bolag. De kommuner och bolag som deltar i
upphandlingen inbetalar kontinuerligt en avgift för täckande av förbundets kostnader i
samband med upphandlingen och dess uppföljning. Nuvarande avtal sträcker sig tom 201210-15. Återstående medel 18 tkr.
1320 Telenor projektmedel
Medlen är avsatta för utveckling av tjänster inom Teleavtalet och erbjuds under avtalets längd
(t.o.m. 2012-10-15) bl.a. kommuner som initierar projekt. Återstående medel 126 tkr.
1321 Postavtal
Postavtalsupphandling. Deltagande kommuner faktureras. Nuvarande skuld 162 tkr.
1380 SAM projekt
Projektförvaltning åt Sveriges kommuner och landsting. Projektet pågår med ett nationellt
avtalsarbete och beräknas klart under 2011. Återstående medel 68 tkr.
2706 IT upphandling
Projekttid: 2010-2012
Upphandling av kommunikationstjänster. Deltagande kommuner faktureras. Nuvarande skuld
172 tkr.
2707 Portooptimering
Återbetalning av porto till kommunerna under avtalstiden. Ny upphandling kommer att ske
under 2011. Återstående medel 133 tkr.
1353 RAKEL-K-kris
Vi har beviljats 690 tkr av MSB som projektstöd till införande av RAKEL –
Radiokommunikationssystemet i Skånes kommuner. 345 tkr har utbetalats. Projektet pågår
under 2011, men förlängning har begärts. Återstående medel 110 tkr.
1354 RAKEL – Radiokommunikationssystem
Skånes räddningstjänster har infört RAKEL-systemet under 2010. Medel har erhållits från
bl.a. SOS-alarm AB till utvecklingskostnader som beräknas pågå till 2012. Återstående medel
512 tkr.
1355 Sepura distansprogrammering
Räddningstjänstens Rakel-apparater kräver kontinuerlig omprogrammering, vilket Kfsk
upphandlat för räddningstjänsternas räkning. Kfsk årsfakturerar räddningstjänsterna för att
därefter betala för tjänsten. Återstående medel 133 tkr.
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1358 Utvecklingsprojekt fastighetsförvaltning
Inom området fastighetsförvaltning drivs kontinuerligt ett antal utvecklingsprojekt, som
Kommunförbundet Skåne koordinerar. För närvarande finns beslut om insatser t.o.m. 2012.
Återstående medel 204 tkr.
1359 Utvecklingsprojekt räddningstjänsten
Inom området räddningstjänst drivs kontinuerligt ett antal utvecklingsprojekt, som
Kommunförbundet Skåne koordinerar. För närvarande finns beslut om insatser t.o.m. 2013.
Återstående medel 430 tkr.
1360 SOS Alarm
Räddningstjänsterna i Skåne har avtal om utalarmering med SOS t.o.m. 2013. Parterna är inte
nöjda med kvalitén i arbetet och har därför beslutat att gemensamt under avtalsperioden
genomföra ett antal utvecklingsprojekt för att uppnå en bättre kvalité. Återstående medel 576
tkr.
1370 Miljösamverkan Skåne
Projekttid: 2008 – 2012
Projektet finansieras av Länsstyrelsen, Kommunförbundet Skåne och deltagande kommuner.
Återstående medel beräknas täcka kostnader för utformning och tryckning av projektrapporter
m.m. Återstående medel 39 tkr.
Arbetslivsforskning
Projektet är finansierat av statliga medel från nedläggningen av Arbetslivsinstitutet, som
fördelades mellan Malmö Högskola och Kommunförbundet Skåne. Projektet avser forskning
inom arbetslivet och är förlängt till 2012, då en utvärdering genomförs. Som projektpartner
medverkar också Försäkringskassan, Region Skåne och Malmö Stad. Återstående medel 38
tkr.
Närsjukvårdsprojektet
Närsjukvårdsforskningsprojekt, avseende samverkan mellan Malmö Högskola, Region Skåne
och Kommunförbundet Skåne med etableringsstöd från Socialstyrelsen. Projektet är förlängt
och löper till och med 2011. Återstående medel 47 tkr.
Arbetslivsforskning Identitetsarbete
Projektet avser att pröva om man med utgångspunkt från begrepp som identitet och
identitetsarbete kan få en bättre förståelse för vår arbetsrelaterade ohälsa. Forskningsprojektet
finansiera av AFA försäkring och pågår 2010-2012 i samverken med Malmö Högskola
(CTA). Nuvarande skuld 5 tkr.
Samverkan Region Skåne
Region Skåne bidrar, enligt särskilt avtal, till insatser avseende europeisk och internationell
kunskapssamverkan, specifikt inom arbetslivsforskning och forskning om äldre. Samverkan
löper t o m 2012. Återstående medel 98 tkr.
Forskning och innovation (miljö och samhällsbyggnad)
Kommunförbundet Skånes styrelse har antagit en kommunal forskningsstrategi som
implementeras i kommunerna med stöd av en rådgivande styrgrupp, Advisory Board, där sex
kommunchefer och forskare ingår. Arbetet med strategin sker fortlöpande under perioden
2010-2014 och innefattar alla oråden som kommunerna ansvarar för. Återstående medel 318
tkr.
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Forskningsprojekt inom IFO avseende barn och ungdom
Projekttid: 2009-2012
Forskningsprojekt i samråd med kommunerna. Återstående medel 158 tkr.
Rapporter inom IFO
FoU Skåne för individ och familjeomsorgen ger fortlöpande ut rapporter. Återstående medel
30 tkr behövs för detta ändamål t.o.m. 2012.
ASI (Addiction Severity Index) arbete inom missbrukarvården
Projekttid: 2007-2012 Samverkansprojekt mellan FoU Skåne, Länsstyrelsen och
Socialstyrelsen. Projektet finansieras av Länsstyrelsen, utbetalningar sker retroaktivt tidigast
varje halvår efter redovisad delrapport och budgetredovisning. Nuvarande skuld 242 tkr.
Nationella riktlinjer för missbruk
Projekttid: 2008-2012
Samverkansprojekt mellan FoU Skåne och Region Skåne för implementering av nationella
riktlinjer för missbruk och beroendevård. Återstående medel 335 tkr.
FoU funktionshinder
Projekttid: 2006-2012
Verksamheten består huvudsakligen av FoU aktiviteter i delprojekt som löper över flera år.
Några av dessa är Delaktighetsmodellen som utvecklades att under 2010 att även omfatta
äldreomsorg. Fortsatt utbildning och implementering kommer att ske under 2012. Återstående
medel 72 tkr.
Regionalt Energikontor
Projekttid: 2011-2013
Projektet syftar till att stärka den kommunala energi- och klimatrådgivningen samt skapa och
vidmakthålla regionala nätverk inom områdena energieffektivisering och förnybar energi.
Stöd från Energimyndigheten. Återstående medel: 551 tkr.
Klimatsamverkan Skåne, ordförandeskap 2012
Projekttid: 2011-12-15 – 2012-12-31
Projektet ska få de skånska kommunerna att arbeta med medvetet och målinriktat med energioch klimatfrågor samt stärka kommunernas inflytande, roll och utveckling i det regionala
samverkansprojektet Klimatsamverkan Skåne. Stöd från Energimyndigheten. Återstående
medel 140 tkr.
Energi Öresund
Projekttid: 2011-2013
Energi Öresund är ett gränsöverskridande samarbete mellan danska och svenska kommuner,
energikontor och universitet, som har en gemensam målsättning att arbeta med strategisk
energiplanering. Stöd från EU. Nuvarande skuld 90 tkr.
RES-Chains
Projekttid: 2011-2013
Projektet ska främja hållbara förnybara kedjor av energiförsörjning. Fokus ligger på
tillämpningar i biomassa, biogas, vattenkraft, vindkraft och solenergi. Stöd från EU.
Nuvarande skuld 132 tkr.
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WAB – Wetlands, Algea, Biogas
Projekttid: 2010-2012
WAB-projektet är ett samarbete mellan 11 partnerorganisationer i Sverige och Polen. Målet
med projektet är att skapa ett system för reduktion av övergödning genom insamling av alger
till biogasproduktion. Stöd från EU. Nuvarande skuld 34 tkr.
LIFE – Biogassys
Projekttid: 2010-2015
7 skånska företag samarbetar för att se över hela biogaskedjan med målet att erhålla största
möjliga ekonomiska och miljömässiga vinster. Energikontoret koordinerar projektet. Stöd
från EU. Återstående medel 1 185 tkr.
Biomaster
Projekttid: 2011-2013
Biomaster avser att bevisa att biometan för transporter kan vara ett effektivt och fungerande
alternativ trots de legala och skattemässiga hinder som alltför ofta hindrar dess efterföljare i
länder som annars är rika på lämplig råvara och infrastruktur. Stöd från EU. Återstående
medel: 86 tkr.
Vätgassamverkan i Skåne
Projekttid: 2009-2012
EU projekt för kunskapsspridning och demonstration av vätgas som energibärare. Bidrag från
Regionala strukturfonden. Nuvarande skuld: 1 019 tkr.
62 KEFU
Det s.k. Teknikprogrammets projekt finansieras med medel från uppdragsgivare. I samband
med att projekt startar faktureras hälften av beloppet och när projektet avrapporteras till
uppdragsgivare i form av rapport, seminarium etc faktureras återstoden. En del av
Teknikprogrammets projekt är av kortare karaktär medan en del löper över åtminstone två år
med flera inblandade forskare. Merparten av kostnaderna är ersättning för nedlagd arbetstid
och den fördelas i samband med att projekten är klara och en bedömning av nedlagd tid kan
göras. Alla av Teknikprogrammets nuvarande projekt kommer att bli klara under 2012.
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