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Kommunförbundet Skånes
uppdrag är att:
•
•
•
•

5 september 2013

Värna och stödja utvecklingen av den
kommunala självstyrelsen
Bevaka kommunernas intressen inom
alla verksamhetsområden
Främja samverkan mellan kommunerna
Bistå kommunerna i utvecklingen
av deras verksamheter

Inledning
Kommunförbundet Skånes verksamhetsplan syftar till
att på ett enkelt och överskådligt sätt beskriva hur vi
under 2014 kommer att arbeta med uppdraget som
styrelsen har beslutat. Ambitionen är att du som läsare,
oavsett förkunskap, ska få en tydlig bild över vad vi på
Kommunförbundet Skåne arbetar med och även hur vi
gör det.
Kommunförbundet fyller en viktig funktion som
en samlad röst för de skånska kommunerna enligt
principen tillsammans är vi starkare.

5

Kommunförbundet Skånes styrelse

Vi arbetar brett med en mängd olika frågor och
inom många områden: från det hårdaste hårda till det
mjukaste mjuka.
Stefan Lundgren, (m) Ordförande
		
Monica Holmqvist, Förbundsdirektör

Från vänster: Maria Winberg Nordström (fp), Anders Tell (s), Anders Pettersson (c), Liss Böcker (c),
Karl-Erik Innala (s), Lennart Engström (kd), Mikael Skoog (s), Pierre Månsson (fp), Mats Helmfrid (m),
Emma Berginger (mp), Stefan Lundgren (m), Carina Zachau (m), Kristina Jönsson (m), Kent Mårtensson (s),
Ulrika Thulin (s), Carina Zachau (m), Linda Allansson Wester (m), Cecilia Lind (s), Sven-Erik Sjöstrand (v),
Carina Nilsson (s), Catherine Persson (s).
Saknas på bilden: Anders Almgren (s), Peter Kovács (m), Urban Widmark (m), Patric Åberg (m),
Torbjörn Lövendahl (s).
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Forskning, innovation och utveckling

Kommunförbundets verksamhet
För att utföra uppdraget driver våra olika avdelningar
drygt 80 nätverk där medlemskommunernas tjänstemän
deltar för kunskapsutbyten och kompetensutveckling.
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.

7

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.
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.

Kopplingen till forskningen ser vi som en viktig del i
att driva våra medlemmars intressen framåt och vi har
en egen enhet för forskning, innovation och utveckling.
Under 2014 kommer denna verksamhet att utvecklas för
att på effektivare sätt svara mot medlemskommunernas
önskningar och behov av att få vetenskapligt stöd för
det egna utvecklingsarbetet. Dessutom är det mycket
vanligt att forskare deltar som föreläsare vid de drygt
200 nätverksträffar vi genomför varje år.

Foto: Lomma Kommun

Internationella kontakter

Förbundet arbetar med internationella kontakter som
är naturliga och nödvändiga med tanke på Skånes
unika läge som gränsregion. Huvudsaklig geografisk
inriktning på förbundets arbete är Skånes närområde,
det vill säga Södra Östersjöområdet och Danmark.
Här har också de skånska kommunerna många
vänortförbindelser. Även samspel med övriga Europa
och världen är av stor betydelse. Globaliseringen med
bland annat ökad rörlighet och teknisk utveckling som
pådrivande faktorer innebär att förebilder finns att
hämta på många håll.
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Ägarintressen

De bolag vi är delägare i eller äger är:

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

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

Business Region Skåne AB har fyra dotterbolag:

• 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.
Utbyggnaden sker 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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Foto: Båstads Kommun

• 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: Helsingborg Stad

Politisk organisation Kommunförbundet Skåne

Beredningen för arbetslivs- och näringslivsfrågor
7 ledamöter
Beredningen för kollektivtrafik- och infrastrukturfrågor
7 ledamöter

Förbundskansli Kommunförbundet Skåne
2013-12-04
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Valberedning

Förbundsmöte
ca 190 ledamöter

4
3

Revisorer

Beredningen för kommunalekonomiska frågor
7 ledamöter
Beredningen för kultur- och fritidsfrågor
7 ledamöter
Beredningen för samhällsbyggnadsfrågor
7 ledamöter

Styrelse

13 ledamöter,
13 ersättare

Arbetsutskott
5 ledamöter,
5 ersättare

1

Beredningen för utbildningsfrågor
7 ledamöter
Beredningen för vård- och omsorgsfrågor
7 ledamöter
Regional politisk samverkansgrupp
Styrgrupp för Energikontoret
8 ledamöter
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Organisation

För att fortsätta vara de skånska kommunernas röst
krävs en kontinuerlig utveckling av sättet vi arbetar på,
för att möta våra medlemmars krav. Under 2013 togs
ett stort steg i den här utvecklingen då vi strukturerade
om hela tjänstemannaorganisationen så att den blev
tydligare både internt och externt.

2

Förbundsdirektör
Förbundskansli

Projektgrupper
Bolag och
föreningar

Nästa steg är vi att under 2014 ska se över den politiska
organisationen så att den tydligare kan kopplas ihop
med tjänstemannorganisationen.
Det kommer att leda till en effektivisering såväl tidsmässigt som när det gäller andra resurser men också
tydliggöra sättet vi arbetar på.
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Samhällsbyggnad,
miljö och kultur

Kommunövergripande

Brysselkontor
E-strategi
EU-stöd
Folkhälsofrågor
Internationella frågor
Kommunalekonomiska
frågor
Kommunledningsstöd
Beredningar och grupper:
1. Kommunalekonomiska frågor
2. Kollektivtrafik- och infrastrukturfrågor
3. Samhällsbyggnadsfrågor
4. Kultur- och fritidsfrågor
5. Vård- och omsorgsfrågor
6. Regional politisk samverkansgrupp
7. Arbetslivs- och näringslivsfrågor
8. Utbildningsfrågor
9. Styrgrupp för Energikontoret
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Socialtjänst, vård
och omsorg
Lärande och
arbetsliv

Förbundsdirektör
på uppdrag av
Styrelsen

Ledningsstöd

Interna personal-,
ekonomi- och
administrationsfrågor
Kommunikationsfrågor
Utvecklingsfrågor

8
9

Energikontoret

Kurs och
konferens
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Foto: Ängelholms Kommun

Foto: Örkelljunga Kommun

Foto: Hässleholms Kommun

Foto: Skurups Kommun

Samhällsbyggnad, miljö och kultur
Avdelningen Samhällsbyggnad, miljö och kultur
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 idrott. Avdelningen
består av 4 personer som motsvarar 4 årsarbetare.
Avdelningen Samhällsbyggnad, miljö och kulturs
fokusområden 2014 är:

Samhällsbyggnadsfrågor
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• Plan- och byggverksamheten fortsätter med regelbundna nätverksträffar inom ramen för nätverket
Sydlov i samarbete med Länsstyrelsen.
Vårt engagemang i planfrågor intensifieras under 2014.
• Inom verksamheterna miljö, kommunalteknik, fastighet, geodata och räddningstjänst med flera, vidareutveckla existerande nätverk för verksamhetschefer och
specialister. Genom nätverken skapa förutsättningar
för samverkan, utveckling och intressebevakning.

• Bevakning av gemensamma avtal och överenskommelser med till exempel MSB, Polisen, Trafikverket,
Region Skåne med flera.
• Deltaga i olika myndigheters och samverkansorganisationers olika samverkansorgan.
• Delaktighet och bevakning av våra medlemskommuners intressen i Region Skånes arbete med trafikförsörjningsprogram.
• Bevakning och uppföljning av Skånetrafikens åtagande
gentemot de skånska kommunerna inom området
serviceresor.
• Fortsatt utveckling av FoU Samhällsbyggnad i enlighet
med styrelsens beslut från juni 2011. Etablering av
begreppet Forskningskommun.

Miljö- och klimatfrågor

• Miljösamverkan Skåne går in i en ny tvåårig verksamhetsperiod 2014-2015. Det finns planer på att under
perioden genomföra sex - sju olika tillsynsinriktade
projekt samt ett antal seminarier.
Det är ett mycket nyttoinriktat arbete som är synbart i
kommunerna och i princip alla kommuner är
engagerade i detta.

• Administration av Skånes miljö- och hälsoskyddsförbund, en sammanslutning av Skånes miljönämnder,
som bland annat genomför temadagar för förtroendevalda.
• 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.

Kulturfrågor

• 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 stadsplaneringsprocesserna för att
bidra till kommunernas möjligheter att bygga det goda
samhället.
• Avdelningen ska bevaka utvecklingen av samarbetsformerna mellan den idéburna sektorn och det offentliga.

Foto: Perstorps Kommun

Lärande och arbetsliv

Foto: Sjöbo Kommun

Avdelningen Lärande och arbetsliv täcker ett brett
arbetsområde bestående av utbildningsfrågor, arbetsmarknadsfrågor, näringslivsfrågor, besöksnäring och
turism, integrationsfrågor och landsbygdsfrågor.
Avdelningen består av 8 personer som motsvarar 6.75
årsarbetare.
Avdelningen Lärande och arbetslivs fokusområden
2014 är:

En öppen utbildningsregion

• Samverkansavtal inom skolformerna från förskola till
gymnasium kopplar ihop Skånes utbildningsverksamhet
till en öppen utbildningsregion för att medborgarna
ska kunna ta tillvara alla de möjligheter till utbildning
som Skåne erbjuder. Gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen samverkar mellan kommuner där behov och
möjlighet finns.
• Validering av kunskap för medborgarens möjlighet att
visa och dokumentera kunnande för ökad effektivitet
och rörlighet på arbetsmarknaden.
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Kompetensförsörjningsfrågor

• Samverkan kring kompetensförsörjningsfrågor
mellan kommunerna och lärosätena i Skåne för att
utbilda professionella lärare och tillgodose parternas
behov och skapa förutsättningar för professionsutveckling som motsvarar kommunernas behov och
efterfrågan. Vår enhet FoU Skola arbetar med skolnära
forskningsfrågor utifrån kommunernas/skolornas
behov och Skollagens krav.
• Arbeta för att arenor utvecklas för entreprenöriellt
och tekniskt lärande samt lärande inom vård och omsorg och de naturvetenskapliga och tekniska områdena.

• Tydligt representera kommunerna i arbetsgruppen
som driver Kompetenssamverkan Skåne (KoSS). Här
adresseras förutom tidigare nämnda frågor, ungdomsarbetslöshet, lärarfrågor, utbildningsfrågor och skolutvecklingsfrågor, integrationsfrågor och jämställdhetsfrågor. Även de resultat projektet TITA tagit fram med
koppling till anläggningarna ESS och MAX IV, där vi
kommer att bevaka samverkansmöjligheter med grundoch gymnasieskolor samt behovet av internationella
skolor, lyfts här.

Elevhälsofrågor

• Inom elevhälsoarbetet tydliggöra samverkan mellan
huvudmännen gällande utredning av elever med misstänkt dyslexi och verka för att överenskommelsen gällande hjälpmedel i pedagogisk verksamhet följs och att
kommunernas och elevernas intressen och behov säkerställs vid upphandling av vaccinationer.
• 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
och också stödja kommunerna i uppdraget att erbjuda
barn/elever näringsriktiga luncher.

Arbetsmarknadsfrågor

• Tillsammans med våra medlemskommuner initiera
och driva utvecklingsprocesser vars syften är att hitta
effektiva lösningar som bidrar till minskningen av
ungdomsarbetslösheten.

Integrationsfrågor

• Vi bevakar de skånska kommunernas intressen gentemot statliga aktörer när det gäller mottagning av
nyanlända invandrare och stödjer kommunerna i
mottagandet av dessa. Vi gör detta genom att bland
annat arrangera dialogmöten kring viktiga frågor, samt
deltar i olika samverkansforum.

18

Landsbygdsfrågor

• Vi representerar kommunerna i landsbygdsfrågor genom
deltagande i partnerskapet för EU:s Landsbygdsprogram.

Utvecklingsfrågor

Foto: Bjuvs Kommun
Socialtjänst, vård och omsorg
Avdelningen Socialtjänst, vård och omsorg har som sin
viktigaste uppgift att vara en kraftfull regional aktör för
kommunerna i Skåne. Avdelningen samverkar på olika
nivåer, främst med Region Skåne men även med den
statliga nivån och andra huvudmän och aktörer inom
området socialtjänst, vård och omsorg. Arbetsområdet
är främst individ- och familjeomsorg, missbruks- och
beroendefrågor, barn och ungdom, socialpsykiatri, äldrefrågor, funktionshinder, rehabilitering och hjälpmedel, hemtjänst samt hälso- och sjukvård. Inom avdelningen hanteras också gemensamma upphandlingar.
Avdelningen består av 20 personer som motsvarar 18
årsarbetare.
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Avdelningen Socialtjänst, vård och omsorgs fokusområden 2014 är:

Avtal och överenskommelser

• Tillsammans med Region Skåne ta fram förslag till ny
ansvarsöverenskommelse inom hemsjukvårdsområdet
inklusive, rehabilitering och hjälpmedel, habilitering,
ASiH (Avancerad sjukvård i hemmet), psykiatri, vårdhygien etc.
• Utifrån ovan definiera samverkansbehov och lämna
förslag till samverkansstruktur, regionalt och lokalt.
• På uppdrag av kommunerna och Region Skåne
eller utifrån statliga föreskrifter eller motsvarande ta
fram förslag till regionala avtal, överenskommelser och
handlingsplaner inom områden som till exempel familjecentraler, mottagningar för unga vuxna, barn som
närstående och våld i nära relationer med mera.

• Driva och delta i olika utvecklingsarbeten utifrån statliga
initiativ och utifrån styrelsens direktiv inom områdena:
• Psykiatri
• Missbruks- och beroendevård (SIKTA)
Utveckling av stöd till en evidensbaserad praktik (EBP) för:
• Äldreomsorg
• Barn och unga
• Personer med funktionsnedsättning
• Deltaga i utveckling av eHälsotjänster.

Utbildnings- och informationsfrågor

• I samverkan med kommunerna ta fram förslag till
fortsatt regionalt stöd för kvalitetsutveckling i samband
med att det statliga EBP-stödet fasas ut.
• Samverka med universitet och högskolor för att
utveckla EBP.
• Implementering av beslutsstöd för arbetsterapeuter
och sjukgymnaster inom hjälpmedelsverksamheten.
• Driva och utveckla FoU välfärd.
• Samverka med olika utbildningsanordnare inom
området för att påverka och utveckla innehållet i de
reguljära utbildningarna.

• Följa upp och informera om avtalet angående vård
och behandlingsplatser.

Upphandling

• Driva och utveckla samverkansorganisationen för
hjälpmedel och den där i ingående kommungemen
samma upphandlingsverksamheten. Genomföra
samordnade upphandlingar och förvalta avtal inom
området medicintekniska hjälpmedel enligt samverkansavtalet om hjälpmedelsfrågor.
• Samordna och genomföra olika upphandlingar inom
områden som kommunerna initierar, till exempel
inkontinenshjälpmedels- och nutritionsprodukter.
• Driva nätverk för kommunala upphandlare med
regelbundna möten och aktuella teman.
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En del av Kommunförbundet Skåne

Energikontoret
Avdelningen Energikontoret har ett specifikt uppdrag,
att arbeta för energieffektivisering och en ökad andel
förnybar energi. Våra experter driver projekt och verksamheter för den regionala, nationella och internationella energiomställningen och för långsiktigt hållbar
samhällsutveckling. Rollen som regional energiaktör
innebär att vi initierar och samordnar nätverk, driver
projekt med regional, nationell eller europeisk finansiering och bidrar med kompetens och erfarenhetsutbyte
genom seminarier, utbildningar och konferenser.
Avdelningen består av 19 personer som motsvarar 17,9
årsarbetare.
Avdelningen Energikontorets fokusområden 2014 är:

Stöd- och strategiarbete

• Bistå kommunerna med stöd och samverkan inom
energi- och klimatrådgivningsverksamheten samt det
strategiska energieffektiviseringsarbetet, dels genom
nätverk och dels genom samverkansavtal med enskilda
kommuner.

Foto: Malmö Stad

• Stödja de skånska kommunerna i arbetet med energioch klimatfrågorna i tillsynsarbetet och övriga kontakter
med näringslivet.

Utvecklingsfrågor och informationsarbete

• Representera de skånska kommunerna i arbetet med
Klimatsamverkan Skåne.
• Utveckla konferensen Skånes Energiting med
målsättningen att ha minst 350 deltagare.
• Utveckla ett regionalt nätverk med kommuner och
andra intressenter inom lågenergibyggande.
• Utveckla biogasarbetet och aktivt arbeta för att målen
inom den skånska färdplanen för biogas ska nås.
• Utveckla och sprida kunskap om integrering av solenergiaspekter i stadsplaneringen.

EU-frågor
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• I partnerskap eller i samverkan med kommuner och
andra skånska intressenter, göra ansökningar till EUfonder för att skapa resurser för utvecklingsarbetet
inom energi- och klimatområdet.

Foto: Svedala Kommun
Kommunövergripande
Avdelningen Kommunövergripande arbetar tvärsektoriellt med en mängd olika frågor inom nedan nämnda
sakområden och som är övergripande för samtliga 33
kommuner. Avdelningen samordnar också stora upphandlingar inom till exempel it och telefoni. Avdelningen består av 6 personer som motsvarar 5,5 årsarbetare.
Avdelningen Kommunövergripandes fokusområden
2014 är:

Brysselkontoret

• Stöd i projektutveckling och bevakning av sektorsprogram i Bryssel utifrån kommunala prioriteringar.
• Förankring av Brysselkontorets uppdrag och funktion inom
ramen för Brysselnätverket, och andra relevanta forum.
• Tillhandahålla servicefunktioner som kontaktförmedling
och kontaktskapande verksamhet.
• Utgöra en resurs i EPA-arbetet.
• Påverkansarbete och bevakning av kommunala intressen
i Bryssel. Fokus på relevanta nätverk utifrån tematiska
prioriteringar.
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E-strategi

• Inom projektet CeSam Skåne sker utveckling av
e-strategier inom socialtjänst, vård och omsorg kring
verksamhetsutveckling utifrån socialdepartementets
och SKL:s riktlinjer.
• Inom lärande och arbetsliv och samhällsbyggnad,
teknik och miljö etableras området e-strategier och en
handlingsplan tas fram inom ramen för projektet
CeSam Skåne.
• CeSam Skåne fortsätter etableringsarbetet kring tjänsteförvaltning eHälsa samt inleder ny upphandling av
kommunikationstjänster.

EU-stöd

• Intressebevakning, information och projektutveckling
gällande EU:s strukturfonder 2014-2020. Medverkan i
arbetsgrupper och nätverk kring framtagandet och
genomförandet av programmen.
• Skapa arenor och mötesplatser för kommunerna i
EU-frågor, samt utveckling av tematiska nätverk och
prioriteringar. Brysselnätverket och styrgruppen för
Brysselkontoret utgör bas.
• Bedriva kompetensutveckling och seminarier, bland
annat riktade EU-projektledarutbildningar.

• Fortsatt genomförande av EU-projekt Analyser
(EPA) i de skånska kommunerna.

EU-projektet BASEREC kan vara en viktig del i detta.

Folkhälsofrågor

• Bistå Skånes kommuner i frågor inom det kommunalekonomiska området som blir aktuella under 2014:
• Följa upp de ekonomiska effekterna kopplade till
Öresundspendlingen.
• Bevaka frågan om Socialstyrelsens riktlinjer för
särskilt boende.
• Aktualisera frågan om färdtjänsten till Region Skåne.
• Arbeta med frågan om finansieringsansvar och folkbokföring för boende på institution i annan kommun.
• Bevaka Kommunala redovisningsrådets rekommendation om pensionsredovisning.

• Inom ramen för Regional folkhälsostrategi för Skåne
2010-2013 (enligt styrelsebeslut förlängd till och med
2014-12-31) samordna och erbjuda kommunerna stöd
och insatser för att skapa förutsättningar för en god
och mer jämlik hälsa. Prioriterade områden i strategin
är: delaktighet och inflytande, hälsofrämjande levnadsvanor, psykosocial hälsa och drogförebyggande arbete.
• Med utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter (1989) och regeringens Strategi för att stärka
barnets rättigheter i Sverige (2010), stödja och samordna utvecklingsarbetet med att stärka genomförandet av
barnets rättigheter inom samtliga kommunala verksamheter.

Internationella frågor

• Samarbetsavtal finns med systerorganisationerna i
Mecklenburg-Vorpommern och Schleswig-Holstein
och utifrån dem sker ett fortlöpande utbyte.
• Under 2014 är det angeläget att vitalisera kontakterna
med polska Västpommern och danska Själland,

Kommunalekonomiska frågor
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Kommunledningsstöd

• Kommuneldningskonferenser arrangeras fyra gånger
per år, varav två i samverkan med Region Skåne.
• Kommunledningsresa genomförs en gång per år.
• Forum för kommundirektörer arrangeras vid några
tillfällen per år.
• Under 2014 ska ett forum för kommunstyrelseordföranden etableras.

Kurs och konferens

Avdelningen Kurs och konferens fokusområden 2014
är:

Avdelningen Kurs och konferens primära syfte är att
i nära dialog med kommunerna, tillsammans med övriga avdelningar, erbjuda utbildningar med hög kvalitet
och till låg kostnad utifrån de behov och önskemål som
finns.
Kurs- och konferensverksamheten planerar att under
2014 genomföra cirka 150 utbildningar med ett deltagarantal på runt 5 000 personer.
Även skräddarsydda uppdragsutbildningar direkt ute i
kommunerna kommer att genomföras. Två gånger om
året upprättas en kurs- och konferenskatalog.
Avdelningen består av 3 personer som motsvarar 2.40
årsarbetare.

• Under valåret 2014 kommer mycket av verksamheten
att fokusera på det allmänna valet och på att fånga upp
önskemål kring behov som uppstår med anledning av
detta. Till exempel:
• Utbildningar med fokus på en eventuellt förändrad
organisation, såväl politiskt som kommunalorganisatoriskt, för den kommande mandatperioden.
• Förtroendemannautbildningar.
• Uppdateringar kring förväntad ny lagstiftning.
avseende den kommunala demokratin.
• Välfärdskonferensen.
• Fortsatta utbildnings- och utvecklingsprogram för
tjänstemän.
• Den framtida assistenttrollen i kommunerna.
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Foto: Kristianstad Kommun

Foto: Eslövs Kommun

Foto: Lunds Kommun
Ledningsstöd
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Ledningsstöd är en avdelning som hanterar funktionerna
HR, ekonomi, administration, kommunikation och
utvecklingssamordning. Den är formerad som en egen
avdelning men fungerar på tvären och arbetet genomsyrar samtliga avdelningar för att på olika sätt stödja
hela verksamheten. Avdelningen består av 11 personer
som motsvarar 9,25 årsarbetare.
Avdelningen Ledningsstöds fokusområden 2014 är:

Kommunikation

Administration

• Våra administrativa stödprocesser ska genomgå en
genomlysning under 2014 för att möta upp mot de allt
högre kraven på kvalificerat verksamhetsstöd.
• 2014 kommer att vara ett år av omstrukturering och
målbildsarbete.

Ekonomi

• Ekonomiarbetet ska under 2014 anpassas efter den
nya organisationen.
• Utvecklingen av prognosarbetet fortsätter i syfte att
ytterligare förbättra prognossäkerheten.
• Lönesystemet kommer att utvecklas vidare under
2014.
• Rutiner för analys av måluppfyllelse kopplat till det
ekonomiska resultatet utvecklas under året.

• Arbetet med vår arbetsgivarprofil ska ske med fokus
på att öka vår attraktivitet som arbetsgivare och för
att möta upp våra behov av att även i framtiden locka
högkompetent personal. År 2014 kommer att medföra
stora insatser i såväl internutbildning av personal som i
omstrukturering av hur förbundet arbetar med arbetsgivarfrågor i allt från policyfrågor till strategiska målbilder.

• Arbeta aktivt med vår kommunikation utifrån den nya
kommunikationsplanen.
• Medverka i Öresundshuset under Almedalsveckan för
att synas i den offentliga debatten och på ett tydligt sätt
lyfta våra 33 medlemskommuners intressen nationellt.
• Lansera en ny webbplats för att möjliggöra tvåvägskommunikation och ökad tillgänglighet av vår information.
• Börja arbeta aktivt med sociala medier för att underlätta våra medlemmars sätt att kommunicera med oss
och nå ut bredare med våra budskap.

IT

Utvecklingssamordning

HR

• Vi ska fortsätta arbetet med implementering av Office
365 och en ny dokumenthantering internt i vår organisation.
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• Inom avdelningen koordineras större och mindre utvecklingsprocesser i förbundet men också gentemot
andra parter.

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: Höganäs Kommun
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