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Protokoll fört vid ordinarie föreningsmöte för
Kommunalekonomernas förening den 24 augusti 2017
i Varberg
§1

Mötets öppnande

Föreningens ordförande Annika Hellberg förklarade mötet öppnat och presenterade
styrelsen för det år som varit.
§2

Val av ordförande och sekreterare

Till ordförande för mötet valdes Staffan Moberg. Till sekreterare för mötet valdes
Anne-Marie Westin.
§3

Val av två justeringsmän

Till att justera dagens protokoll valdes Ida Gillefors och Kristina Arvidsson
§4

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.
§5

Verksamhetsberättelse för 2016

Annika Hellberg föredrog verksamhetsberättelsen för 2016, (bilaga 1).
Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.
§6

Revisionsberättelse 2016

Revisionsberättelsen för 2016 föredrogs och lades till handlingarna, (bilaga 2).
§7

Fastställande av resultat- och balansräkning för 2016

Resultat och balansräkning för 2016 fastställdes och lades till handlingarna, (bilaga 1).
§8

Ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för den gångna verksamhetsperioden.
§9

Ersättning till styrelse och revisorer

Beslutades att inget arvode ska utgå till styrelse. Ersättning till revisorer utgår enligt
avtal.
§ 10

Fastställande av övergripande verksamhetsplan till och med 2018

Övergripande verksamhetsplan fram till och med 2018 fastställdes, (bilaga 3).
§ 11

Fastställande av styrelseinstruktion

Styrelseinstruktion fastställdes och lade till handlingarna, (bilaga 4).
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§ 12

Bestämmande av årsavgift

Beslutades att medlemsavgiften ska vara oförändrad, 350 kr per kalenderår. För
studerande och pensionärer är medlemsavgiften175 kr per kalenderår.
§ 13

Val av styrelse

För tiden fram till och med föreningsmöte 2019 valdes ordförande och följande
ledamöter:
Ordförande

Annika Hellberg, Vallentuna kommun, 2 år

Styrelseledamöter

Jörg Bassek, Borlänge kommun, 2 år
Roland Almqvist, Stockholms universitet, 2 år
Samuel Lundqvist, Skellefteå kommun, 2 år
Åsa Högberg, Region Gotland, 2 år

Ledamöter valda på föreningsmöte 2016 tom föreningsmöte 2018
Vice ordförande

Charlotte Karbassi, Region Skåne

Styrelseledamöter

Dan Jonasson, Trollhättans stad
Niklas Anemo, Ulricehamns kommun
Stefan Tengberg, Varbergs kommun
Åsa Hedin Karlsson, Region Östergötland

§ 14

Val av revisor

Till revisor respektive revisorssuppleant valdes:
Revisor

Lise-Lotte Sjöö, auktoriserad revisor
Grant Thornton

Revisorssuppleant

Karin Bäckström, auktoriserad revisor
Grant Thornton

§ 15

Val av valberedning

Till valberedningen valdes följande funktionärer:
Ordförande

Anders Haglund, Public Partner

Ledamöter

Nicholas Prigorowsky, Landstinget Sörmland
Christina Olsson, PWC
Pia Lindvall Bengtsson, Osby kommun
Eric Carlsson, Sundsvalls kommun

Suppleant
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§ 16

Till föreningsmötet väckta ärenden

Inga väckta ärenden finns.
§ 17 Övriga frågor
Inga övriga frågor.
§ 18

Avslutning

Föreningsmötet förklarades därefter avslutat

Vid protokollet

Anne-Marie Westin

Staffan Moberg

Justeras:

Ida Gillerfors

Kristina Arvidsson

Bilagor:
1.

Verksamhetsberättelse, Resultat- och balansräkning för 2016

2.

Revisionsberättelser för 2016

3.

Övergripande verksamhetsplan tom 2018

4.

Styrelseinstruktion
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BILAGA 1

Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Kommunalekonomernas förening
813600-2287 får härmed avge årsredovisning för
2016.

Verksamhet
Kommunalekonomernas förening är en fackligt och
politiskt obunden yrkesförening. Vår vision - KEF
lyfter kommunalekonomerna innebär att vår verksamhet inriktas på fokusområden Kompetens,
Yrkesroll och Opinion.

Viktiga händelser 2016
» Nytt medlemsrekord 4 470 medlemmar.
» Till årets kommunalekonom utsågs Rådet för
främjande av kommunala analyser.
» Föreningsmötet genomfördes i Malmö.

Medlemmar
Föreningens medlemmar uppgick vid utgången av
2016 till 4 470. Av föreningens medlemmar är 76 %
kommunalt anställda, 11 % är landstingsanställda
och 13 % är anställda inom övrig verksamhet. Av föreningens medlemmar är 66 % kvinnor och 34 % män.
Medlemsutvecklingen framgår nedan:

År

Antal Förändring

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

3 188
3 299
3 268
3 427
3 486
3 619
3 794
4 055
4 271
4 470

158
111
-31
159
59
133
175
261
216
199

Styrelsens och kansliets arbete
Styrelsen har under året arbetat vidare med föreningens vision och efter föreningsmötets beslut även
med implementering av visionen i verksamhetsplanen.
Under året har arbetet fortsatt med att definiera
innehåll och utformning av utbildningsprogrammet
certifierad kommunalekonom.
Styrelsen har under året avgett ett remissvar på förslaget till ny lag om kommunal redovisning.
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BILAGA 1
Kompetensutveckling
Inom komptensutvecklingsområdet har ett omfattande program med kurser och konferenser genomförts som skapat möjligheter för såväl medlemmarnas kompetensutveckling som uppbyggnad av
nätverk med kollegor. Föreningen har arrangerat 128
(121) kurser och konferenser med öppen inbjudan
med sammanlagt 3 658 (3 185) deltagare, exklusive
Kommek. Kurserna riktar sig i första hand till föreningens medlemmar men under året har 20 % (19 %)
av deltagarna inte varit medlemmar.

Kretsarna

Tidningen Kommunal Ekonomi

Samtliga kretsar arbetar aktivt utifrån sina förutsättningar. Samtliga kretsar har en självbärande
ekonomi. 7 (7) av 9 kretsar har haft minst två arrangemang under 2016. Kretsarnas medlemsantal
och medlemsutveckling framgår av nedanstående
tabell.

Tidningen Kommunal ekonomi distribueras till
samtliga medlemmar och har en upplaga på ca 4
800 (4 400) exemplar. Tidningen utkommer med sex
nummer per år. Tidningen är ett viktigt verktyg för
föreningens opinionsbildning och medlemmarnas
omvärldsbevakning.

Kretsarna har en mycket viktig roll i föreningens arbete. Det är här regionens ekonomer kan mötas för
att utbyta erfarenheter och utveckla sin yrkesskicklighet. De övergripande målen för kretsarna är,
» Minst två aktiviteter per år.
» Aktiv medlemsrekrytering.
» Självbärande ekonomi.

2015

2016

Förändring

1 - Stockholm, Uppsala, Gotlands län

859

917

7%

2 - Södermanlands och Östergötlands län
3 - Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Hallands län

334
454

358
476

7%
5%

4 - Skåne och Blekinge län

689

682

-1 %

634
411
388
239
263
4271

664
428
422
248
275
4470

5%
4%
9%
4%
5%
5%

5 - Västra Götalands län
6 - Värmlands, Örebro och Västmanlands län
7 - Dalarnas och Gävleborgs län
8 - Västernorrlands och Jämtlands län
9 - Västerbottens och norrbottens län
Totalt
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Ekonomi
Ekonomin har under ett antal år utvecklats och blivit
mer omfattande i takt med att föreningens verksamhet expanderat. Omsättningen år 2016 uppgick
till 24,6 mnkr (18,3 mnkr). Omsättningsökningen är
hänförlig till dels att Kommek arrangeras vartannat
år och dels att kansliet har fler anställda. Resultatet
för år 2016 uppgick till 1,564 tkr (-260 tkr).

Ekonomisk översikt
2013-12-31

2012-12-31 2011-12-31

18 331 752

22 411 721

14 716 914

15 254 559

11 040 626

Resultat efter finansnetto 1 564 592

-260 191

2 016 650

-581 955

595 167

109 599

Soliditet, %

64

63

68

72

75

Nettomsättning

2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
24 658 804

67

Dispositioner beträffande vinst
eller förlust
Belopp i kr
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel
Balanserat resultat
Årets vinst
Totalt
disponeras så i ny räkning överföres

6 318 971
1 564 592
7 883 563
7 883 563

Vad beträffar föreningens resultat och ställning i
övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.
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Resultaträkning
Belopp i kr
Nettoomsättning

Not
1

Övriga rörelseintäkter

2016-01-01–

2015-01-01–

2016-12-31

2015-12-31

24 658 804

18 331 752

-

-1

24 658 804

18 331 751

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader

2

-15 394 551

-11 616 533

Personalkostnader

3

-7 759 220

-6 900 570

4

-153 436

-138 646

-

-1 922

1 351 597

-325 920

5

213 637

66 333

5

-642

-604

1 564 592

-260 191

-

-

1 564 592

-260 191

1 564 592

-260 191

Av/nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt
Årets resultat

12
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2016-12-31

2015-12-31

417 725

571 161

417 725

571 161

417 725

571 161

2 171 529

1 863 822
217 963

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier

6

Summa anläggningstillgångar
Omsättningsstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfodringar
Övriga fodringar

13

321 622

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

7

399 897

324 889

2 893 048

2 406 674

Kortfristiga placeringar

8

Kassa och bank
Summa omsättnings tillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

Belopp i kr

Not

2 972 789

2 759 408

5 322 925

4 123 289

11 188 762

9 289 371

11 606 487

9 860 532

2016-12-31

2015-12-31

6 318 971

6 579 162

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

9

Eget kapital vid årets början
Årets resultat
Summa eget kapital

1 564 592

-260 191

7 883 563

6 318 971

7 883 563

6 318 971

1 339 100

1 754 995

17 108

62 275
943 356

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder

10

1 502 387

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

11

864 329

780 935

3 722 924

3 541 561

11 606 487

9 860 532

2016-12-31

2015-12-31

Panter och säkerheter för egna skulder

Inga

Inga

Övriga ställda panter och säkerheter

Inga

Inga

Inga

Inga

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Ställda säkerheter

Ansvarsförbindelser
Ansvarsförbindelser

8
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BILAGA 2 - Revisionsberättelse

REVISIONSBERÄTTELSE
Till föreningsmötet i Kommunalekonomernas Förening
Org.nr. 813600-2287

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för
Kommunalekonomernas Förening för år 2016.
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31
december 2016 och av dess finansiella resultat för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer
resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt
dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar".
Jag är oberoende i förhållande till föreningen enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen
upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna
kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en
årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för
bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten.
Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan
påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda
antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift
tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla
verksamheten.

Revisorns ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel,
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är
ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund
av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt
eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska
beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela
revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel, utformar och utför
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga
för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är
högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning,
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande
av intern kontroll.
• skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna
kontroll som har betydelse för min revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i
den interna kontrollen.
• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i
redovisningen och tillhörande upplysningar.
• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen.
Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig
osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden
som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att
fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa
uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser
eller förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta
verksamheten.
• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag
måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under
revisionen, däribland de betydande brister i den interna
kontrollen som jag identifierat.
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Rapport om andra krav enligt lagar och
andra författningar samt stadgar
Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en
revision av styrelsens förvaltning för Kommunalekonomernas
Förening för år 2016.
Jag tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns
ansvar". Jag är oberoende i förhållande till föreningen enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som ansvarar för förvaltningen enligt stadgarna.

Revisorns ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed
mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för
att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon
styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon
åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan
föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för
att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid
kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan
föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder jag professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av
förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna.
Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på
min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och
väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på
sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild
betydelse för föreningens situation. Jag går igenom och prövar
fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra
förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet.
Gävle den 24 april 2017

Auktoriserad revisor/medlem i Far
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BILAGA 3 – Övergripande ekonomi- och verksamhetsplan tom 2018

Övergripande ekonomi- och
verksamhetsplan t om 2018
KEF lyfter kommunalekonomerna!
Föreningens vision inför 2025 är - KEF lyfter kommunalekonomerna. Det innebär att föreningen
lyfter kommunalekonomerna som individer och som
yrkesgrupp. I visionen ingår tre fokusområden,
» Kompetens
» Yrkesroll
» Opinionsbildning
Kompetensutveckling innebär att tillhandahålla
kurser och konferenser men lika viktigt är att stödja
och stimulera forskning om utveckling inom området
och att verka för ett nationellt och internationellt
kollegialt erfarenhetsutbyte. Föreningen skall aktivt
medverka i debatten. Väsentligt är att arbeta med ett
stort antal olika aktiviteter inom ett flertal olika områden. Inom opinionsbildning skall, vid sidan av vår
tidskrift, aktiviteter genomföras för att utveckla såväl
vår hemsida som annan social media som kan driva
våra frågor framåt.

Verksamheten 2017-2018 inriktas på
» Att fortsätta utvecklingen av och genomföra
program för certifierad kommunalekonom.
» Att utveckla föreningens utbud av e-learning.
» Att fortsätta utveckla dialogen kring kompetensutvecklingsbehov med medlemmarna och deras
uppdragsgivare.
» Att ta fram och sprida stödmaterial för medlemmarnas kompetensutvecklingsplanering.
» Att utöka utbytet med våra nordiska grannländer
utifrån aktuella frågeställningar.

Opinion
Övergripande mål inom fokusområdet opinion
» Medverka i utredningar, påverkansgrupper mm
och vara en aktiv och naturlig remissinstans.
» Ta initiativ till debatt i kommunalekonomiska
frågor.

Yrkesroll

Verksamheten tom 2018 inriktas på att fortsätta arbetet för att nå nedanstående långsiktiga mål.

Övergripande mål inom fokusområdet yrkesroll
» Tydliga riktlinjer i frågor om etik och moral.

Kompetens

» Mentorskap för att stärka/coacha nästa generation.

Övergripande mål inom fokusområdet kompetens
» Utbudet av kurser och arrangemang ska vara så
varierat till innehåll och form att medlemmarnas
kompetens förstärks.
» Skapa flexibla mötesplatser och forum för lärande.
» Dialog om utbildningsbehovet.
» Alla medlemmar har kompetensutvecklingsplaner
på sina arbetsplatser.
» Delta i internationella sammanhang.

» Ökad närvaro vid högskolor och universitet.
» Certifierad kommunalekonom för att vara en av
de attraktivaste yrkesrollerna, topp 10 år 2025.
» Fördubbla medlemsantalet till 2025.
Verksamheten 2016-2017 inriktas på:
» Att arbeta aktivt för att öka medlemsantalet med
särskilt fokus på landstingssektorn.
» Att skapa ytterligare mervärden i att vara medlem.
» Att öka närvaron på högskolor och universitet för
att öka attraktivitet för yrket.

12/13

BILAGA 3 – Övergripande ekonomi- och verksamhetsplan tom 2018

Ekonomi
Bokslut
2016

Av föreningsmötet
beslutad
Budget 2017

Förslag till
budget
2018

Intäkter
Medlemsavgifter

1 504

1 600

1 600

Nettoomsättning

23 155

19 400

24 400

S:a intäkter

24 659

21 000

26 000

-15 395

-13 100

-16 400

-7 760

-7 800

-9 500

Kostnader
Övriga externa tjänster
Personalkostnader
Övrigt

-2

0

0

Avskrivningar

-153

-150

-150

S:a kostnader

-23 308

-21 050

-26 050

1 351

-50

-50

214

50

50

-1

0

0

1 564

0

0

0

0

0

1 564

0

0

Rörelseresultat
Finansiella poster
Intäkter
Kostnader
Resultat efter
finansiella poster
Skatt
ÅRETS RESULTAT

Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift.
Av styrelseinstruktionen framgår att:
”Styrelsen ansvarar för att planera och styra föreningens verksamhet så att intäkterna överstiger kostnaderna. Om det egna kapitalet exklusive kretsarnas kapital överstiger 3 miljoner
kronor får dock överskjutande del användas för satsningar som styrelsen beslutar om.” Eget
kapital exklusive kretsarna uppgick till 6 193 tkr 2016-12-31. Styrelsen har beslutat att
använda 500 tkr av det egna kapitalet för satsningar under 2017.
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Styrelseinstruktion
Kommunalekonomernas förening
Styrelseinstruktion
Styrelsens uppgifter och ansvar regleras av föreningens stadgar och av denna instruktion. Styrelsen skall
verkställa beslut fattade av föreningsmötet, verka för
att andemeningen och kraven i föreningens stadgar
samt tillvarata medlemmarnas intressen på bästa
tänkbara sätt. Styrelsen är gemensamt ansvarig för
föreningens verksamhet inom framför allt följande
områden,
» Förvaltning av föreningens ekonomi och medelsförvaltning.
» Förvaltning och utveckling av föreningens kursoch konferensverksamhet.
» Förvaltning och utveckling av tidningen Kommunal Ekonomi.
» God service till medlemmarna.
» En god personalpolitik.
» Kommunikation och information till föreningens
medlemmar.

Ekonomi
Styrelsen ansvarar för att planera och styra föreningens verksamhet så att intäkterna överstiger kostnaderna. Om det egna kapitalet exklusive kretsarnas
kapital överstiger 3 miljoner kronor får dock överskjutande del användas för satsningar som styrelsen
beslutar om.

Medelsförvaltning
Dessa placeringsregler gäller för föreningens likviditets- och medelsförvaltning.
Placering av rörelsekapital
För att klara löpande betalningar och ha en tillräcklig
betalningsberedskap måste det finnas en tillräcklig
likviditet och placeringar som på kort sikt kan omsättas. En likviditet på maximalt 2 miljoner kronor bör
vara tillräcklig för detta ändamål och skall placeras
» på bankkonto med bästa möjliga ränta
» i svenska stats- kommun- och bostads- obligationer/certifikat, svenska räntefonder, företagscertifikat med högsta kreditvärdighet med en löptid på
maximalt 3 månader.
Placering i räntebärande värdepapper får maximalt
uppgå till 1 miljon kronor.

Placering av överlikviditet
Medel som inte behövs för att klara föreningens
betalningsberedskap skall placeras i
» i svenska aktiefonder.
» i svenska stats- kommun- och bostads- obligationer/certifikat, svenska räntefonder, företagscertifikat med högsta kreditvärdighet med en löptid på
maximalt 2 år.
Värdet på svenska aktiefonder får maximalt utgöra
50 % av placeringarna av överlikviditeten. Placeringar i räntebärande värdepapper skall vara spridda på
flera emittenter.

Kretsarnas verksamhet
Styrelsen ansvarar för den verksamhet som kretsarna bedriver. Styrelsen ska därför reglera kretsarnas verksamhet genom en instruktion som reglerar
kretsarnas handlingsutrymme, rapportering och
administration. Styrelsen ska verka för dialog och
samordning med kretsarna i syfte att utveckla föreningens verksamhet.

Kansliets verksamhet
Styrelsen ansvarar för att styra och följa upp kansliets verksamhet. Styrelsen ansvarar för en god personalpolitik innefattande tillämpning av kollektivavtal,
försäkringar, kompetensutveckling och arbetsmiljö.

Tidningen Kommunal Ekonomi
Styrelsens ordförande ska vara ansvarig utgivare för
tidningen Kommunal Ekonomi.Styrelsen ansvarar
för att en ändamålsenlig organisation upprätthålls
för tidningens innehåll, produktion och annonsförsäljning. Styrelsen ansvarar för att fastställa prenumerationspriser.

Attest och delegation
Styrelsen ansvarar för att upprätta och underhålla
regler om delegations- och attestregler.
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas
av styrelsen ska undertecknas av ordföranden eller
vid förfall för denne av vice ordförande och kontrasigneras av kanslichefen. I övrigt bestämmer styrelsen vem som ska underteckna handlingar.

