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Vårt uppdrag

Vår styrelse
Fram till förbundsmötet i maj 2015

• värna och stödja utvecklingen av det
kommunala självstyret
• bevaka kommunernas intressen inom
alla verksamhetsområden
• främja samverkan mellan kommunerna
• bistå kommunerna i utvecklingen av
deras verksamheter
Verksamhetsplanens syfte är att beskriva hur vi ska arbeta
för att fullfölja vårt uppdrag från styrelsen: Att på olika
sätt ge stöd till de skånska kommunerna! Genom att läsa
verksamhetsplanen hoppas vi att du får en bild av bredden
på det arbete Kommunförbundet Skåne utför och att du
också får möjlighet att ta del av hur vi arbetar.
Den kanske allra största händelsen för Kommunförbundet
Skåne under 2015 är att vi flyttar in i nya lokaler på
Gasverksgatan 3 i centrala Lund, fyra minuters promenad
från centralstationen. Tanken är att huset ska bli den
naturliga medelpunkten för hela Kommunförbundet
Skånes verksamhet. Förutom att vi får nya kontorslokaler
för våra anställda kommer vi att få ett helt våningsplan
för möten med de skånska kommunernas politiker
och tjänstepersoner. Det kommer också användas som
kurslokaler för vår gedigna kurs- och konferensverksamhet.
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Till lokalerna är politiker och tjänstepersoner från
kommunerna också välkomna för att hålla egna möten eller
möten mellan några kommuner. Ambitionen är att de nya
lokalerna ska bli medlemmarnas lokaler!

Ledamöter

Foto: Ängelholms kommun
Stefan Lundgren, (m) Ordförande
		
Monica Holmqvist, Förbundsdirektör

Stefan Lundgren (m)		
ordförande
Maria Winberg Nordström (fp)		
1:e vice ordförande
Cecilia Lind (s)		
2:e vice ordförande
Carina Zachau (m)			
Åsa Herbst (m)			
Mats Helmfrid (m)			
Anders Pettersson (c)			
Lennart Engström (kd)		
Carina Nilsson (s)			
Anders Almgren (s)			
Anders Tell (s)				
Mikael Skoog (s)			
Emma Berginger (mp)		

Ersättare

Kristina Bendtz (m)			
Péter Kovács (m)			
Urban Widmark (m)			
Patric Åberg (m)			
Linda Allansson Wester (m)		
Liss Böcker Sellgren (c)		
Pierre Månsson (fp)			
Torbjörn Lövendahl (s)		
Ulrika Thulin (s)			
Kent Mårtensson (s)			
Catherine Persson (s)			
Karl-Erik Innala (s)			
Sven-Erik Sjöstrand (v)		
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Foto: Landskrona stad

Kommunförbundet Skånes
verksamhet

Anders Ebefeldt, studio–e.se

För att utföra vårt uppdrag driver våra olika avdelningar
drygt 80 nätverk där medlemskommunernas tjänstemän
deltar för kunskapsutbyten och kompetensutveckling.
Samtliga nätverk hittar du på vår hemsida, www.kfsk.se.
Vi ägnar oss i stor utsträckning åt intressebevakning. Dels
genom att i nätverk, arbetsgrupper och andra sammanhang
bevaka kommunernas intressen och dels genom att aktivt
delta vid konferenser och workshops på internationell,
nationell och regional nivå för att där föra fram de skånska
kommunernas tankar och för att inhämta kunskap och
inspiration som förmedlas vidare vid de nätverksträffar
vi arrangerar. Vi besvarar remisser, bedriver lobbying och
följer utvecklingen i bland annat Stockholm och Bryssel,
som ytterligare en del i intressebevakningen.

Jämställdhetsarbete

Som ett led i att utföra uppdraget driver vi ett stort antal
projekt inom många olika områden med hjälp av extern
finansiering.
Vi arbetar med övergripande strategiska frågor som har
avgörande betydelse för den fortsatta utvecklingen i de
skånska kommunerna. Vi arbetar också med de frågor som
är i behov av att lyftas på kommunledningsnivå på såväl
politisk som tjänstemannanivå.
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Det kan även handla om frågor där det kan finnas en
vinning i att alla kommuner gör likadant. Till exempel att
utarbeta och samordna remissvar då staten och regionala
aktörer remitterar utredningsförslag som är av större
betydelse för våra medlemmar.

Det rör sig också om frågor där vi kan gå in med en
stödjande specialistkompetens inom ett specifikt område
som en enskild kommun kan ha svårt att agera inom.

Forskning, innovation och utveckling
Skåne är idag en region med flera lärosäten med bred
kompetens. Möjligheten för en kommun och en disciplin
att samverka inom gemensamt formulerade områden,
är därför mycket god. Inom avdelningen pågår ett
framgångsrikt strategiskt arbete med att etablera begreppet
Forskningskommun inom miljö och samhällsplanering.

Som Forskningskommun ges kommunen en möjlighet att
få sina unika förutsättningar belysta och ta in de resultat
som genereras för kunskapsutveckling och strategisk
planering och utveckling.
Via Advisory Board - vars ledamöter är kommunchefer och
representanter för samtliga lärosäten i Skåne - har under
året en certifiering av Forsningskommuner påbörjats.
Målet är att skapa förutsättningar för att i samverkan
planera och bygga resilienta samhällen med fokus på
socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbara samhällen.

Under 2014 arbetades en gemensam jämställdhetsstrategi
fram mellan parterna Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne
och Kommunförbundet Skåne. Med den strategin tar vi ett
tydligt avstamp inför de närmaste åren, för att tydliggöra
och fokusera på vad som behöver göras och vilka
strategiska vägval som ska styra det konkreta arbetet.
En handlingsplan togs fram under våren 2014 med insatser
för att uppnå strategins målsättningar liksom indikatorer
för dessa målsättningar. Handlingsplanen följer de regionala
mål och riktlinjer för arbetet som återfinns i strategins
kunskapsunderlag.

12

Kommunförbundet Skånes roll är att fungera som ett stöd
för kommunerna i implementeringen av handlingsplanen.

Foto: Landskrona stad

Anders Ebefeldt, studio–e.se

Foto: Kävlinge kommun

”Letardagar” Johanna Bladh

Foto: Perstorps kommun

”Mellan bokskogar och sjöar”

Foto: Sjöbo kommun
Per Nyström

Ägarintressen

Finansiering
KEFU 4,7%

Övriga intäkter,
bidrag och projekt
63,1%

De bolag vi äger eller är delägare i är:
•

Geodatacenter Skåne AB samordnar och utvecklar
kommunernas geografiska databasinformation.
Ägarandel 100 %.

•

VoB Syd AB sköter driften av hem för vård
och boende. Ägarandel 50 %. Övrig delägare är
kommunalförbundet VoB Kronoberg

•

Skånet AB samordnar bredbandsutvecklingen i
Skåne. Utbyggnad har skett under namnet BAS –
Bredband för Alla i Skåne. Genom BAS har samtliga
skånska orter med fler än 200 invånare anslutits till
bredbandsnätet, i en öppen konkurrensneutral digital
infrastruktur. Ägarandel 9 %. Övrig delägare är Region
Skåne.
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•

Business Region Skåne AB. Ägarandel 15 %. Övrig
delägare är Region Skåne.

Medlemsavgifter samt
Region Skåne

Medlemsavgifter
22,7%

Kurs och konferens
9,5%

Business Region Skåne AB har fyra dotterbolag:
•
•
•
•

Invest in Skåne
Event in Skåne
Tourism in Skåne
Film i Skåne

•

Rådet för kommunalekonomisk forskning och
utbildning, KEFU, där även Region Skåne och
Lunds universitet ingår, är en resultatenhet inom
Kommunförbundet Skåne. Verksamheten bedrivs av
en särskild styrelse bestående av nio personer, av vilka
förbundet utser tre ledamöter och tre ersättare.

•

Vi har också representanter i en rad samhällsorgan,
där även representanter för andra organisationer och
myndigheter ingår, exempelvis Sysam, Vårdalsinstitutet
och partnerskapet för strukturfonder.

Foto: Bromölla kommun
Konstverk av artisten ROA

Organisation

Förbundskansli

Politisk organisation
Förslag på nya beredningar,
beslut tas på förbundsmötet
maj 2015
Lärande och arbetslivsfrågor
11 ledamöter

Kommunalekonomiska frågor
11 ledamöter

Befintliga beredningar
Arbetslivs- och näringslivsfrågor
7 ledamöter
Utbildningsfrågor
7 ledamöter

Förbundsmöte
ca 200 ledamöter
Revisorer

Kommunalekonomiska frågor
7 ledamöter
Kultur- och fritidsfrågor
7 ledamöter

Samhällsbyggnads-, miljö-, kulturoch fritidsfrågor
11 ledamöter

Valberedning

Styrelse

Samhällsbyggnadsfrågor
7 ledamöter

13 ledamöter,
13 ersättare

Arbetsutskott
5 ledamöter,
5 ersättare

Kollektivtrafik- och infrastrukturfrågor
7 ledamöter
Vård- och omsorgsfrågor
11 ledamöter

Vård- och omsorgsfrågor
7 ledamöter

Regional politisk samverkansgrupp

Regional politisk samverkansgrupp

Styrgrupp för Energikontoret
8 ledamöter

Styrgrupp för Energikontoret
8 ledamöter
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Vi i Kommunförbundet Skåne vill kontinuerligt utveckla
oss för att vi på bästa sätt ska kunna vara de skånska
kommunernas röst. Sedan några år tillbaka pågår ett
stort utvecklingsarbete inom tjänstemannadelen. Den
utvecklingen fortsätter vi med under 2015 då vi bland
annat kommer att inrätta en tjänst som integrations- och
arbetsmarknadsstrateg. Syftet med denna tjänst är att bistå
kommunerna i frågor kring integration men också att
strategiskt intressebevaka utvecklingen av området.

Förbundsdirektör
Förbundskansli

Bolag och
föreningar

Nästa steg i vår utvecklingsprocess är att genomföra
förändringar i vår politiska organisation. Till exempel slår
vi ihop ett par beredningar och möjliggör därmed för olika
områden inom politiken att samverka på enklare sätt. Vi
kommer under 2015 att införa arbetssätt som innebär att
beredningarna ännu tydligare kopplas ihop med styrelsens
arbete.

Foto: Vellinge kommun

Foto: Helsingborg stad
studie-e.se

Foto: Båstads kommun
Tennisveckorna

Foto: Eslövs kommun

Stadsparken, Ulf Axelsson

Foto: Malmö stad

Samhällsbyggnad, miljö,
kultur, fritid och folkhälsa

•

Avdelningen Samhällsbyggnad, miljö, folkhälsa, kultur och
fritid omfattar verksamhet inom områdena miljö, planering,
kommunalteknik, infrastruktur, räddningstjänst, fastigheter
och energi. I verksamheten omfattas även de frågor som
ryms i den breda tolkningen av kultur, fritid och idéburen
sektor samt FoU - samhällsplanering.

Fokus under året kommer att ligga på att vidareutveckla
och förvalta det framgångsrika arbetet med att alla Skånes
33 kommuner har en eller flera utbildade barnrättsstrateger.
Kompetensen är efterfrågad i idéburen sektor där vi
kommer vara en aktiv aktör för att sprida kunskapen om
barnens rättigheter utifrån barnkonventionen. Ett led i
detta arbete är att också initiera ett projekt som tydligt
fokuserar på värdegrundsfrågor för och med barn och
unga för att tidigt skapa förutsättningar för ett hållbart,
friskt liv.

Samhällsbyggnadsfrågor
Inom verksamheterna miljö, kommunalteknik, fastighet,
och räddningstjänst med flera, kommer existerande nätverk
för verksamhetschefer och specialister vidareutvecklas.
Genom nätverken skapas förutsättningar för samverkan,
utveckling och intressebevakning.
Skånes miljö- och hälsoskyddsförbund, en sammanslutning
av Skånes miljönämnder som bland annat genomför
temadagar för förtroendevalda, administreras via
avdelningen.
Klimatsamverkan Skåne, ett samarbete med Region Skåne
och Länsstyrelsen Skåne, där klimatfrågor som lämpligen
kan samordnas hanteras gemensamt. Arbetet styrs av
en gemensam politisk styrgrupp. Det yttersta målet
med samverkan är att skapa ett hållbart samhälle med
medborgare, organisationer och företag.
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Bevakning görs av gemensamma avtal och
överenskommelser med till exempel MSB, Polisen,
Trafikverket, Region Skåne.
Vi deltar aktivt i olika myndigheters och organisationers
olika samverkansorgan.

Att hitta former för att arbeta med värdegrundsfrågor
kring allas lika värde, likabehandling och jämställdhet.

Kultur- och fritidsfrågor
Till exempel tillvaratar vi våra medlemskommuners
intressen i Region Skånes arbete med trafikförsörjningsprogram.
Vidare bedriver vi intressebevakning och uppföljning av
Skånetrafikens åtagande gentemot de skånska kommunerna
inom området serviceresor.
Miljösamverkan Skåne går in i sista året i den
överenskomna tvååriga verksamhetsperioden 2014-2015.
FoU Samhällsbyggnad arbetar strategiskt med att utveckla
uppdraget med att etablera begreppet Forskningskommun
inom miljö och samhällsplanering. Det rådgivande organet,
Advisory Board, vars ledamöter är kommunchefer och
representanter för samtliga lärosäten i Skåne kommer
under året att börja certifiera kommuner för forskning
inom området. Vidare bedrivs omvärldsbevakning genom
deltagande i aktiviteter arrangerade av inom området
väletablerade, tongivande organisationer vars verksamhet

fokuserar på aktuella samtida frågor som hållbarhet, klimat
med mera.

Folkhälsofrågor
Folkhälsoarbetet bedrivs med fortsatt fokus på att, i
samverkan med såväl kommunerna som regionala och
nationella aktörer, skapa förutsättningar för att minska den
ojämlika hälsan och för en ökad och god folkhälsa.
Inom folkhälsoområdet kommer vi:
• Att utifrån kommunernas behov och önskemål erbjuda
främjande och förebyggande insatser gällande både
tvärsektoriella och verksamhetsspecifika områden.
•

Att utifrån Barnrättsforum Skåne, och i samverkan
med Sveriges Kommuner och Landsting, fortsätta
stödja och samordna arbetet med att stärka
genomförandet av barnets rättigheter i Skåne.

Uppdraget att arbeta med kulturfrågorna bedrivs i nära och
konstruktivt samarbete med Region Skåne.
Förutom ett antal nätverksträffar genomförs sedan ett antal
år tillbaka en uppskattad resa till årets kulturhuvudstad.
Fokus inom kulturområdet kommer fortsatt att vara att
initiera och driva ett antal utvecklingsprocesser som syftar
till att tydligare koppla ihop den fysiska planeringen med
den ökande insikten om kulturens, fritidens och idrottens
roll i planering och byggande. Temat är att bygga för
livskvalitet - med människan i centrum.
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Avdelningen kommer också bevaka utvecklingen av
samarbetsformerna mellan den idéburna sektorn,
akademin, kommersiella aktörer och det offentliga då det är
en stark utveckling inom områden som social innovation,
socialt entreprenörskap och tjänstedesign. Detta berör
traditionell hantering av både kultur-, idrotts- och
föreningsfrågor.

Lärande och arbetsliv
Avdelningen Lärande och arbetsliv täcker ett brett
arbetsområde bestående av utbildningsfrågor,
arbetsmarknadsfrågor, integrationsfrågor och
landsbygdsfrågor.
Under 2015 kommer avdelningen att särskilt arbeta med att
utveckla befintliga samverkansavtal inom alla skolformer
från förskola till vuxenutbildning. Målet är att koppla
samman Skånes utbildningsverksamheter i en öppen
utbildningsregion för att medborgarna ska kunna ta tillvara
alla de möjligheter till utbildning som Skåne erbjuder.
Särskild vikt läggs under året på att undersöka möjligheter
att sluta ett samverkansavtal inom gymnasiesärskolan.
Validering av kunskap är under året ett fokusområde och
insatser för att etablera en plattform för validering i Skåne
planeras.

Kompetensförsörjningsfrågor
Samverkan mellan kommunerna och lärosätena i Skåne
för att stärka utbildningen av professionella lärare och
tillgodose parternas behov av lärare med rätt kompetens
samt att skapa förutsättningar för professionsutveckling
som motsvarar kommunernas behov och efterfrågan är
fortsatt en tydlig målsättning. Ett kartläggningsarbete
fortsätter under året.
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FoU inom skolområdet kopplat till kommunernas behov är
nu tydligt etablerat och drivs vidare.
Det entreprenöriella och tekniska lärandet samt lärandet
inom vård och omsorg och de naturvetenskapliga och

Foto: Bjuvs kommun

tekniska områdena får särskild uppmärksamhet genom
Teknikcollege och Vård- och omsorgscollege, vilka är
nationella/regionala verksamheter som kopplar samman
skola och arbetsliv. Kommunförbundet Skåne är 2015
medarrangör i den nationella årliga konferensen Samverkan
Skola-Arbetsliv, som hålls i Skåne.
Dessa områden är också prioriterade inom
Kompetenssamverkan Skåne (KoSS). Här adresseras
förutom tidigare nämnda frågor, ungdomsarbetslöshet,
utbildningsfrågor och skolutvecklingsfrågor, integrationsfrågor
och jämställdhetsfrågor.
Vi fortsätter att följa utvecklingen kring anläggningarna
ESS och MAX IV, utifrån våra ansvarsområden inom
skolans verksamhet.
Inom elevhälsoarbetet fortsätter samverkan mellan
huvudmännen gällande utredning av elever med misstänkt
dyslexi och vi arbetar för att överenskommelsen kring

till goda kostvanor, samt att använda mat och måltid
som resurs i skolornas arbete med att uppnå målen för
verksamheten.

Arbetsmarknadsfrågor
hjälpmedel i pedagogisk verksamhet följs. Vi tillvaratar
kommunernas och elevernas intressen och behov
och säkerställer detta genom att vid upphandling av
vaccinationer garantera läkarexpertis.
Vi fortsätter att stödja kommunerna i arbetet med barn och
ungas psykiska hälsa genom att de snabbare och på ett mer
effektivt sätt får hjälp när skolan samverkar med andra.
Kommunerna stöttas i uppdraget att erbjuda barn/elever
näringsriktiga luncher genom projektet Måltidsglädje för
barn & unga som arbetar för att minska ohälsan, bidra

Tillsammans med våra medlemskommuner initierar och
driver vi utvecklingsprocesser, ofta i samverkan med
Arbetsförmedlingen, vars syften är att hitta effektiva
lösningar på arbetsmarknadsrelaterade problem.

Integrationsfrågor
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Under 2015 kommer vi att utöka våra möjligheter att
bevaka de skånska kommunernas intressen gentemot
statliga aktörer genom att vi anställer en integrations- och
arbetsmarknadsstrateg som dessutom ska arbeta med
olika former av konkret stöd till kommunerna i frågor om
integration och arbetsmarknad.

Socialtjänst, vård och omsorg

Avdelningen socialtjänst, vård och omsorg har som sitt
huvuduppdrag att bevaka kommunernas intressen och vara
en kraftfull aktör regionalt och nationellt gentemot olika
samverkanspartners. Främst sker denna samverkan med
Region Skåne men även med den statliga nivån och andra
huvudmän och aktörer inom området. Ett nära samarbete
sker med kommunerna och de representanter som ansvarar
för socialtjänst- och vård och omsorg.
Arbetsområdena inom socialtjänst, vård och omsorg:
•
•
•
•
•
•
•

Fokusområden 2015:
•

Barn och ungdom
Funktionsnedsättningar
Hälso- och sjukvård
Missbruk och beroende
Rehabilitering och hjälpmedel
Socialpsykiatri
Äldreomsorg inklusive hemtjänst, SÄBO med mera
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Ett viktigt område beträffande samverkansfrågor
är regionövergripande avtal och överenskommelser
samt att i dessa bevaka och tillvarata kommunernas
intressen. Inom avdelningen genomförs och samordnas
gemensamma ramupphandlingar gällande vård och
behandlingsplatser, handledning, hjälpmedel och
inkontinenshjälpmedelsprodukter m.m. Stöd gällande
forskning och utveckling finns också inom avdelningen och
utgörs av FOU Välfärd riktat till hela socialtjänst- och vård
och omsorgsområdet.

I avdelningens uppdrag ingår att delta i/eller leda
nätverksgrupper, styrgrupper och olika samverkansgrupper
på regional och nationell nivå samt att också genom internt
samarbeta med övriga avdelningar på Kommunförbundet
Skåne tillvarata och utveckla gemensamma frågor.
Rådgivning och stöd till kommunerna inom de specifika
områdena ingår också i uppdraget samt att tillsammans
med kommunerna driva gemensamma utvecklingsfrågor.

•

Tillsammans med Region Skåne fortsätta arbetet
med att ta fram en ny ansvarsöverenskommelse inom
hälso- och sjukvårdsområdet inklusive rehabilitering,
hjälpmedel, habilitering, ASiH (Avancerad sjukvård
i hemmet) och psykiatri etc. I uppdraget ingår också
att definiera samverkansbehov och lämna förslag på
samverkansstruktur på regional och lokal nivå mellan
kommunerna och Region Skåne, mellan kommunerna
och Kommunförbundet Skåne samt mellan Region
Skåne och Kommunförbundet Skåne på politisk och
tjänstemannanivå.
En ramöverenskommelse mellan kommunerna
och Region Skåne beträffande missbruks- och
beroendevård ska tas fram och vara färdigställd
under första halvåret 2015. Den omfattar också
en överenskommelse gällande LOB (lagen om
omhändertagande av berusade personer) där
samarbetet sker tillsammans med polisen, Region
Skåne och kommunerna.

Foto: Simrishamns kommun
•

En ny ramavtalsupphandling påbörjas beträffande
vård- och behandlingsplatser m.m. och förväntas vara
slutförd augusti 2016.

•

Förbereda för en eventuell regional utvecklingsenhet
som kommunerna kommer att få ta ställning till under
2015 avseende stöd i kunskapsutveckling inom hela
socialtjänstområdet. Utvecklingsenheten planeras
omfatta utveckling av stöd till evidensbaserad praktik,
metodstöd, ha nära koppling till FOU Välfärd
och övriga FOU miljöer i Skåne samt med tydligt
fokus på brukarnas inflytande och delaktighet i
utvecklingsarbetet.

•

Fortsatt främst regional samordning och utveckling
gällande E-hälsofrågor.
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Energikontoret Skåne

Foto: Trelleborgs kommun
Dalabadet, Susanne Nilsson

Energikontoret Skåne ska på regional nivå främja förnybar
energi och effektivare energianvändning.
Detta gör Energikontoret Skåne genom sina tre
huvuduppdrag för verksamheten.

Samordna: Att på ett aktivt sätt samordna resurser
i regionen för ett effektivt energi- och klimatarbete i
regionen
Samverka: Att bistå med energikompetens och
möjligheter till projektsamverkan till skånska aktörer inom
energiområdet
Initiera och utveckla: Att vara aktiv i omvärldsbevakning
och ligga i framkant genom att initiera och driva
nyskapande projekt som stärker Skåne inom energiområdet
och bidrar till lokal och regional utveckling.
Detta ligger väl i linje med Kommunförbundet Skånes
uppdrag gentemot de 33 skånska kommunerna och
Energimyndighetens krav på regionala energikontor.
Energikontorets verksamhet tar stöd i Länsstyrelsens
energi- och klimatstrategi samt de regionala miljömålen. I
verksamheten beaktas även Region Skånes miljöstrategiska
program och andra relevanta sektorsprogram kopplade
till det regionala utvecklingsprogrammet. Det finns en tät
samverkan i klimat- och energifrågor mellan Länsstyrelsen
i Skåne län, Region Skåne och Kommunförbundet Skåne
genom Klimatsamverkan Skåne.
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Energikontorets finansiering består till största del
av projektmedel från EU, stat och region. Skånes
kommuner deltar i nätverk och projekt och medfinansierar
verksamheten via ett separat avtal med respektive kommun.

Kontoret tillhandahåller även tjänster till
medlemmarna i form av energi- och klimatrådgivning,
energieffektiviseringsstöd och energistrategiarbete.
Fokusområden 2015:
• Bistå kommunerna med stöd och samverkan inom energioch klimatområdet genom energi- och klimatrådgivning,
energieffektiviseringsstöd, energistrategiarbetet samt
kompetensstöd genom seminarier och utbildningar.
• Driva och utveckla de nätverk som kontoret leder eller
deltar i inom biogas, solenergi, vindkraft, vätgas och
energieffektivisering.

• Representera de skånska kommunerna i arbetet
med Klimatsamverkan Skåne och aktivt arbeta i
Klimatsamverkan Skåne-kampanjen 100 % fossilbränslefritt
Skåne 2020 för att stödja kommuner, organisationer och
företag som skrivit under uppropet.
• I partnerskap eller i samverkan med kommuner och andra
skånska intressenter göra ansökningar till EU-fonder för
att skapa resurser för utvecklingsarbetet inom energi- och
klimatområdet
• Ta fram koncept för och genomföra energi- och
klimatutbildningar för skånska politiker

• Arrangera konferensen Skånes Energiting i samverkan
med Region Skåne och Länsstyrelsen
• Stödja länsstyrelsen och de skånska kommunerna i arbetet
med energi- och klimatfrågorna i tillsynsarbetet
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• Stödja företag och kommuner i samband med ökade krav
kopplade till införandet av Energieffektiviseringsdirektivet,
till exempel energikartläggningar
• Vara en regional nod för att stödja små och medelstora
företags arbete med energieffektivisering, exempelvis
genom energikartläggningscheckar och nätverk

Foto: Kristianstad kommun
”Kungligt besök” Claes Sandén

Foto: Svedala kommun
”Bokskogen”

Foto: Osby kommun
”Lönsboda centrum”

Foto: Klippans kommun

Foto: Ystads kommun

Ledning och utveckling

Ales stenar, Fredrik Ekblad

Inom avdelningen Ledning och utveckling arbetar
Kommunförbundet Skåne tvärsektoriellt med en mängd
olika frågor inom nedan nämnda sakområden och
frågor som är övergripande för samtliga 33 kommuner.
Inom avdelningen samordnas också alla interna och
externa utvecklingsprocesser av strategisk karaktär där
Kommunförbundet Skåne deltar aktivt.

Skånskt ledningsforum (SLF)
Under 2013 tog Kommunförbundet Skåne tillsammans
med Region Skåne och Länsstyrelsen Skåne initiativ
till att bilda en mötesform där de tre organisationerna
på allra högsta nivå träffas för att diskutera frågor av
gemensamt och strategiskt intresse. Mötena som arrangeras
några gånger per år fokuserar på teman som exempelvis
bostadsbyggande, kompetensförsörjning och klimatfrågor.
Som konkreta resultat av mötena pågår utvecklingen av
ett större bostadsnätverk med en mängd strategiskt viktiga
deltagare som på olika sätt påverkar möjligheten till ökat
bostadsbyggande i Skåne. Ett annat resultat av mötena är
en översyn av RÖK – den regionala överenskommelsen
kring samverkan inom integrationsområdet.
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Kommunledningsstöd

För att ge stöd till de skånska kommunernas högsta
politiska ledningar och kommundirektörer genomförs
årligen tre kommunledningskonferenser varav en är
samarrangerad med Region Skåne.
Under 2015 genomför vi de första KSO-forumen.
En mötesform riktad enbart till de 33 kommunernas
kommunstyrelseordföranden. Ambitionen är att till mötena

bjuda in representanter på allra högsta nivå från statliga
myndigheter eller från departement för att diskutera de
mest angelägna frågorna ur ett skånskt perspektiv.
2015-års kommunledningsresa går till Bologna och
regionen Emilia Romagna med fokus på att ta del av
arbetet med olika välfärdsfrågor.
Under året kommer vi att arrangera fyra träffar för Skånes
kommunchefer, kommundirektörer och stadsdirektörer.
Varje möte har ett eller ett par teman som gruppen själv
identifierat som aktuellt att diskutera.

EU- och internationellt arbete
Kommunförbundet Skånes arbete med EU-frågor
och internationella kontakter tar sin utgångspunkt i
tematiska frågeställningar som är relevanta för de skånska
kommunerna. Vårt arbete utgår också från den verksamhet
som bedrivs genom kommunernas representation i egna
lokaler i Bryssel
Genom intressebevakning, information och
projektutveckling kommer vi under 2015 att på olika
sätt underlätta för kommunerna att söka pengar för
kommunalt utvecklingsarbete från EU:s olika program .
Vi kommer att finnas representerade i arbetsgrupper och

nätverk som arbetar med implementeringen av EU:s nya
programperiod 2014-2020. Huvudfokus kommer att ligga
på strukturfonder, Interreg och landsbygdsprogram.
Vi kommer under 2015 fortsätta att genomför EUProjektanalyser (EPA) i de skånska kommunerna.
Under 2015 kommer vi att utveckla vårt kontaktnät
med systerorganisationer i Danmark och vi kommer att
samordna samarbeten med våra systerorganisationer i
Mecklenburg-Vorpommern och Schleswig-Holstein.
Kommunförbundet Skånes Brysselkontor, som sedan 2013
drivs i projektform under en fyraårsperiod, kommer att
halvtidsutvärderas och verksamheten genomlysas i syfte att
erbjuda medlemskommunerna ännu bättre stöd under den
andra halvan av projektperioden.
Vi kommer precis som tidigare via Brysselkontoret att
informera om och bevaka kommunernas möjligheter att
använda sig av sektorsprogrammen och i anslutning till
detta stötta kommunerna i projektutveckling.

Sedan starten av kontoret har vi deltagit i nätverk
och plattformar i Bryssel för att därigenom bedriva
påverkansarbete och bevaka de kommunal intressena.
2015 är också ett år då vi fortsätter att tillhandahålla
servicefunktioner till kommunerna i samband med
studiebesök och andra event de vill genomföra i Bryssel.
Parallellt med detta initierar vi också egna event i Bryssel
där yttersta syftet är att lyfta fram de skånska kommunerna.
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Näringslivsfrågor, destinationsutveckling och turism
Under 2015 kommer vi att, tillsammans med Region
Skåne, arbeta med olika former av stöd till kommunernas
näringslivsutvecklingsarbete. Vi kommer också att arbeta
mer utifrån Kommunförbundet Skånes 15 procentiga
ägarandel i Business Region Skåne.

Foto: Skurups kommun
Hörte hamn

Fokusområden 2015:
• Under 2014 lade vi grunden för ett nätverk inom
kommunikation som ska stötta och hitta gemensamma
utvecklingsfrågor för de skånska kommunerna. Under
2015 kommer detta nätverk att utvecklas vidare.

Digital utveckling
Inom ramen för eHälsoarbetet kommer vi fortsätta
samverka med såväl kommunerna i Skåne som SKL,
Region Skåne och privata vårdgivare i linje med nationella
och regionala satsningar.
Satsningen på stöd och samordning kring gemensamma
eHälsotjänster; HSA, SITHS, NPÖ, Mina planer fortsätter
och utökas under 2015.
Under 2015 arbetar vi för att etablera tydligare satsningar
kring generella strategiska funktioner, som e-arkitektur
samt informationsförsörjning, för att stödja utvecklingen
inom hela det kommunala uppdraget.

Ekonomi och upphandling
Fördelning av budgetmedel 2015 ska så långt
möjligt anpassas till den nya organisationen inom
Kommunförbundet Skåne. Fortsatt utveckling av
prognosarbetet, med bland annat tätare avstämningar
med budgetansvariga, för att ytterligare förbättra
prognossäkerheten. Implementeringen fortsätter av de
under 2014 framtagna rutinerna för ekonomisk redovisning
av externa projekt som drivs av Kommunförbundet Skåne.
Vi ska arbeta fram en Internbudget 2016 parallellt
med Verksamhetsplan 2016. Denna ska innehålla
en verksamhetsbeskrivning av alla delar inom
Kommunförbundet Skåne, inklusive mätbara mål som
kan jämföras över tid, som direkt ska kopplas till tilldelade
ekonomiska ramar. Analyserna av måluppfyllelsen av de
mål som finns beslutade för respektive verksamhetsområde
kopplat till det ekonomiska resultatet ska utvecklas.
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Vi ska utföra intern kontroll vad gäller de ekonomiska
rutinerna inom Kommunförbundet Skåne. Det ska även
följas upp att framtagna rutiner efterlevs.

Under året kommer vi att samordna all upphandling
som utförs av Kommunförbundet Skåne. Vi ska göra
en översyn av samtliga avtal kopplat till upphandling
men även samverkansavtal och andra avtal som
finns mellan Kommunförbundet Skåne och externa
parter. Projektledning av den upphandling som
Kommunförbundet Skåne ska genomföra avseende vårdomsorgs- och behandlingsplatser för ca 45 kommuner.
Arbetet kommer att pågå under våren 2015 med
genomgång och uppdatering av förfrågningsunderlagen
samt övriga dokument i upphandlingen. Ett antal
arbetsgrupper kommer att analysera förändringar och
tillkommande behov för upphandlingen. Avtalsstart för de
nya ramavtalen beräknas bli under hösten 2016.

Kommunalekonomiska frågor
Inom ramen för den kommunalekonomiska beredningens
arbete kommer vi att bistå Skånes kommuner i frågor inom
det kommunalekonomiska området under 2015, med fokus
på att:
• Bevaka att den kommunala finansieringsprincipen
efterlevs, det vill säga att staten inte inför nya
obligatoriska uppgifter för kommunerna utan
medföljande finansiering.
• Bevaka vad som händer med gällande avtal mellan
Danmark och Sverige avseende Öresundspendlingen.
• Arbeta med övriga kommunalekonomiska frågor som
under 2015 aktualiseras av beredningens ledamöter
eller av Kommunförbundet Skånes styrelse.

•

Arbetet med Kommunförbundet Skånes sociala medier
har under 2014 tagit fart och det arbetar vi vidare med
under 2015. Att ha en aktiv och givande representation
i sociala medier och finnas där våra medlemmar finns
är viktigt, fokus kommer att ligga på att bredda vår
närvaro.

•

Samordna och medverka vid mässor, events och
konferenser. Efter 2014 års lyckade medverkan i
Öresundshuset ska vi även 2015 deltaga aktivt under
Almedalsveckan. Att synas och verka på en nationell
arena skapar förutsättningar för att lyfta och sedan föra
en dialog kring frågor av särskild vikt för de skånska
kommunerna. Vi ska möjliggöra och aktivt deltaga
i den dialogen. Vi kommer även att deltaga vid flera
andra evenemang som till exempel Mötesplats Skåne
och olika arbetsmarknadsmässor.

•

Vi arbetar vidare med vår nya webbplats för att
säkerställa att vi möter våra medlemmars krav på
information. En ständigt uppdaterad och aktuell
webbplats är vårt mål och det är ett ständigt pågående
arbete som sker genom hela Kommunförbundet Skåne
men drivs, i första hand, av avdelningen Ledning och
utveckling

Administrativa funktioner
Vi ska under 2015 fortsätta effektiviseringsarbetet som
påbörjades 2014. I och med att alla Kommunförbundet
Skånes verksamheter kommer att samlas i en lokal
kommer även det administrativa arbetet att förändras.
Detta innebär att under 2015 ska hela det administrativa
arbetet omstruktureras för att matcha den nya interna
organisationen och modernisera dagens arbetsmoment och
rutiner.

HR
Vi fortsätter att jobba fokuserat på Kommunförbundet
Skånes interna processer och på bemanningsplanering
och verksamhetsuppföljning. HR-området på
nätverksnivå kommer att utvecklas för att möjliggöra
för Kommunförbundet Skåne att ta en självklar roll som
kompetensutvecklare på en regional nivå.

Kommunikation
Kommunikationsarbetet genomsyrar hela
Kommunförbundet Skånes verksamhet. Vi arbetar
tillsammans med kollegor från övriga avdelningar med att
säkerställa att det arbete som görs presenteras på bästa sätt
och når ut till rätt målgrupp.
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Intern IT
Vi fortsätter satsningen på molnbaserade funktioner, såväl
avseende användartjänster som infrastrukturtjänster, samt
ökar fokus på support och stöd kring IT och telefoni.

Foto: Staffanstorps kommun
Lisbeth Svensson

Foto: Tomelilla kommun
Fyledalen, Christian Lindh

Kurs och konferens

Det primära syftet med vårt arbete med kurs och konferens
är att i nära samarbete och dialog med kommunerna, samt
tillsammans med övriga avdelningar erbjuda utbildningar
med hög kvalitet till låg kostnad utifrån de behov och
önskemål som finns. Detta i ett framåtskridande syfte med
målet att ligga ett steg före.
Kurs- och konferensverksamheten planerar att under 2015
genomföra cirka 155 utbildningar med ett deltagarantal på
runt 6 000 personer. Även skräddarsydda och renodlade
uppdragsutbildningar, direkt ute i såväl kommunerna som i
enskilda förvaltningar, kommer att genomföras.
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Utbildningsverksamheten spänner över hela det
kommunala verksamhets- och kompetensområdet.
Under 2015 kommer mycket av verksamheten fokuseras på
de förtroendemannautbildningar som det allmänna valet
2014 ger upphov och behov av.

Foto: Åstorps kommun
Nyvångs kyrka

Förutom kurser inom fokusområdet genomför vi kurser
inom de flesta områden där de skånska kommunerna
bedriver arbete. För att ge en bild av bredden nämner vi här
kurser inom HR- och arbetsrättsområdet, inom området
offentlig upphandling och inom familjehemsområdet.

På www.kfsk.se/kurs hittar ni hela
Kommunförbundet Skånes kurs- och
konferensutbud.
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Foto: Svalövs kommun

Söderåsen, Thomas Arnström

Foto: Östra Göinge kommun
Tydingesjön, Lisa Olsson

Ett stort tack till våra
medlemskommuner
som bidragit med
härliga bilder från hela
Skåne.
Skåne skapar med sin
storslagna natur, sina
fantastiska invånare
och sitt strategiska läge
en perfekt plats att
leva och bo på.
Tillsammans gör vi
Skåne ännu bättre!

Foto: Örkelljunga kommun
”Skatepark”
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Foto: Lunds kommun
Susanna Hansson

