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Inledning

Vår styrelse

I verksamhetsplanen för 2016 beskriver vi hur vi tänker arbeta med att fullfölja det uppdrag våra medlemmar genom vår
styrelse gett oss. Vårt stöd till medlemmarna sträcker sig över alla de områden kommunerna arbetar med. Tanken med
verksamhetsplanen är att vi på ett lättöverskådligt sätt vill beskriva hur vi utför de uppdrag som vår styrelse beslutat om.
Sedan hösten 2015 är hela Kommunförbundet Skånes verksamhet samlokaliserad i de nya lokalerna på Gasverksgatan 3A i
centrala Lund, endast fem minuters promenad från Lund C. Förutom att vi nu har samlat alla funktioner under samma tak
har vi en egen kurs- och konferensvåning där den absolut största delen av alla våra kurser, konferenser och nätverksträffar
kommer att äga rum. Våra nya lokaler är också tänkta att kunna användas av våra medlemskommuner i olika sammanhang.
Vår strävan är att de nya lokalerna ska vara en naturlig mötesplats för våra medlemskommuner.
Under 2016 kommer Kommunförbundet Skåne att ha ett speciellt fokus på arbetet med asylsökande, ensamkommande
barn och nyanlända i all dess påverkan i samhället. Vårt arbete kommer att presenteras i ett speciellt material som kommer
att uppdateras vid fyra tillfällen under 2016.
Vår målsättning 2016 är att fortsätta utveckla den viktiga funktion vi fyller för medlemmarna inom ramen för devisen:
Kommunförbundet Skåne – Tillsammans är vi starkare!
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Kent Mårtensson (S), ordförande			

Monica Holmqvist, förbundsdirektör

Från vänster: Lars Lundberg, Anders Tell, Kerstin Persson, Sven-Erik Sjöstrand, Anna Ingers, Maria Winberg Nordström, Patric Åberg,
Kent Mårtensson, Christer Wallin, Annika Román, Anders Berngarn, Birgitta Jönsson, Lena Wallentheim, Torbjörn Karlsson, Kristina Bendz,
Anders Ståhl, Vlado Somljacan, Leif Sandberg, Carina Nilsson, Linda Allanson Wester

Ledamöter

Kent Mårtensson (S), Ystads kommun. Ordförande
Annika Román (MP), Helsingborgs stad. 1:e vice ordförande
Christer Wallin (M), Lunds kommun. 2:e vice ordförande
Carina Nilsson (S), Malmö stad
Anders Tell (S), Kristianstads kommun
Anna Ingers (S), Helsingborgs stad
Sven-Erik Sjöstrand (V), Perstorps kommun
Kristina Bendz (M), Ystads kommun
Anders Ståhl (M), Höganäs kommun
Leif Sandberg (C), Tomelilla kommun
Lars Lundberg (KD), Sjöbo kommun
Maria Winberg Nordström (L), Helsingborgs stad
Magnus Olsson (SD), Malmö stad		

Ersättare

Lena Wallentheim (S), Hässleholms kommun
Lars Nyander (S), Ängelholms kommun
Birgitta Jönsson (S), Svalövs kommun
Torbjörn Karlsson (S), Trelleborgs kommun
Kerstin Persson (S), Klippans kommun
Vlado Somljacan (MP), Burlövs kommun
Patric Åberg (M), Östra Göinge kommun
Linda Allansson Wester (M), Svedala kommun
Anders Berngarn (M), Lomma kommun
Anna Palm (M), Höörs kommun
Liss Böcker Sellgren (C), Ängelholms kommun
Pierre Månsson (L), Kristianstads kommun
Michael Rosenberg (SD), Helsingborgs stad
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Kommunförbundet Skånes
verksamhet
Via de cirka 80 olika nätverk vi driver bestående av
kommunala tjänstemän med olika uppdrag, från det
mjukaste mjuka till det hårdaste hårda: Från socialtjänst,
vård och omsorg till kommunal teknik, förmedlar vi
kunskap och information till kommunerna men fångar
också upp kommunernas behov av ny information och
nya stödfunktioner. Nätverken fungerar också som viktiga
forum för erfarenhetsutbyte mellan medlemskommunernas
tjänstepersoner. För att kunna ge våra medlemmar
det stöd som efterfrågas ägnar vi tid till intresse- och
omvärldsbevakning på lokal, regional och internationell
nivå. Vi deltar i olika sammanhang för att bevaka och för
att föra fram de skånska kommunernas synpunkter.
Vi arbetar också med påverkansarbete genom att besvara
remisser, bedriva lobbying och följa utvecklingen på lokal,
regional, nationell och internationell nivå. Internationell
bevakning sker främst i Bryssel där vi sedan 2013 har
en egen representation inom ramen för en fyraårig
projektsatsning.
Ännu ett viktigt redskap för oss när vi utvecklar vårt stöd
till de skånska kommunerna är den stora mängd externt
finansierade projekt vi driver. En del av projekten driver
vi på uppdrag av, och i samverkan med, nationella aktörer.
Vi driver ytterligare projekt på lokal och regional nivå i
samverkan med de skånska kommunerna.
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Som intresseorganisation arbetar vi med övergripande
strategiska frågor som på olika sätt påverkar
kommunerna i Skåne och som måste lyftas på högsta
kommunledningsnivå.

Viktiga arenor för dessa samtal är exempelvis
våra kommunledningskonferenser och våra
KSO-forum, mötesplats för de 33 skånska
kommunstyrelseordförandena.

Forskning, innovation och utveckling

I Skåne finns stora möjligheter till samarbete mellan
kommunerna och akademin inom de flesta discipliner.
Det finns flera lärosäten med kompetens inom allt
från vård och utbildning till ekonomi och miljö. För att
främja den samverkan i Skåne finns Advisory Board, där
ledamöterna består av kommunchefer och representanter
från lärosätena i Skåne. Kommunförbundet Skåne är
ordförande genom förbundsdirektören.
Under 2015 landade ett framgångsrikt strategiskt arbete
med att etablera begreppet Forskningskommun inom miljö
och samhällsplanering i och med att Malmö stad blev första
certifierade forskningskommun.
Inom avdelningen Lärande och arbetsliv driver FoU skola
fortsatt skolutvecklingsfrågor och i år är fokus ”ledarskap
på vetenskaplig grund”. Avdelningen ska fortsätta att arbeta
vidare med ”Forskning i korthet”, korta lättillgängliga
skrifter med aktuell nationell och internationell forskning,
som ett stöd i skolutvecklingen.

Vårt uppdrag

Ystads kommun
Foto: Itta Johnson

• 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

Foto: Höganäs kommun

Foto: Eslövs kommun

Klippans kommun
Foto: Anna Olsson

Foto: Höörs kommun

Ägarintressen

Finansiering

De budgeterade intäkterna 2016 (106 686 tkr) fördelas enligt nedan:

Kurs och konferens
KEFU
4,6%

De bolag vi äger eller är delägare i är:
VoB Syd AB sköter driften av hem för vård och boende.
Ägarandel 50 %. Övrig delägare är kommunalförbundet
VoB Kronoberg
Business Region Skåne AB. Ägarandel 15 %.
Övrig delägare är Region Skåne.
Business Region Skåne AB har fyra dotterbolag:
•
•
•
•

Svalövs kommun
Foto: Anna Alexander Olsson CC BY 2.0
www.flickr.com/photos/familjenhelsingborg/16293841138

Medlemsavgifter

10,5%
23,2%

61,7%
Övriga intäkter, projekt
och bidrag

Invest in Skåne
Event in Skåne
Tourism in Skåne
Film i Skåne
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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
Kommunförbundet Skåne utser tre ledamöter och tre
ersättare.

Foto: Båstads kommun

Organisation
Beredningen för
Lärande och arbetslivsfrågor
11 ledamöter

Valberedning

Förbundsmöte
ca 200 ledamöter

Beredningen för
Socialtjänst-, vård- och omsorgsfrågor
11 ledamöter

Styrelse

13 ledamöter,
13 ersättare

Arbetsutskott

Förbundsdirektör
Enheter
HR och administration

Revisorer

Beredningen för
Kommunalekonomiska frågor
11 ledamöter
Beredningen för Samhällsbyggnads-,
miljö-, kultur- och fritidsfrågor
11 ledamöter

Styrelse

Arbetsutskott
5 ledamöter,
5 ersättare

Ledning
och utveckling

Energikontoret Skåne

Ekonomi, upphandling och juridik
Kommunövergripande frågor

Kopplad grupp
Styrgrupp för Energikontoret

miljö, kultur, fritid och folkhälsa

Beredning
Samhällsbyggnads-, miljö-,
kultur- och fritidsfrågor

Lärande och arbetsliv

Beredning
Lärande och arbetslivsfrågor

Samhällsbyggnad,

Kopplad beredning
Kommunalekonomi

Våra medarbetare
Andel
män
41,5%

Andel
kvinnor
58,5%

Regional politisk samverkansgrupp
Styrgrupp för Energikontoret
8 ledamöter
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Politisk organisation

Vid förbundsmötet våren 2015 antogs en ny politisk
organisation för Kommunförbundet Skåne som trädde
i kraft hösten 2015. Antalet beredningar har minskats
genom att närliggande politikområden slagits ihop för att
möjliggöra ett större helhetstänkande i det politiska arbetet.
Beredningarnas uppdrag och mandat kommer att kopplas
närmre styrelsen.

Förbundsdirektör
Förbundskansli

Bolag och
föreningar

Andel chefer
Män
50%

Socialtjänst, vård och
omsorg

Förbundskansliet

Beredning
Socialtjänst-, Vård- och
omsorgsfrågor
Regional politisk samverkansgrupp

Nu är i stort sett det omorganiseringsarbete som skett
internt klart. De flesta funktioner och strukturer finns på
plats för att möjliggöra en effektiv verksamhet till gagn för
våra medlemmar.

Kvinnor
50%

Medelålder

46år

Kristianstads kommun
Foto: Claes Sandén

Ledning och utveckling
Avdelningen Ledning och utveckling består av tre enheter:
Enheten för kommunövergripande frågor, Enheten för HR
och administration och Enheten för ekonomi, upphandling
och juridik.

Enheten för kommunövergripande frågor
Kommunledningsfrågor
Inom Enheten för kommunövergripande frågor
hanteras de så kallade kommunledningsfrågorna
vilket bland annat innebär planering och
genomförande av kommunledningskonferenser,
KSO-forum, kommundirektörsträffar och den årliga
kommunledningsresan som 2016 går till Finland för att
bland annat studera skolan där.

Enheten koordinerar också vårt presidiums deltagande
i Skånskt Ledningsforum (SLF), den mötesform som
sedan 2013 innebär att Kommunförbundet Skånes främsta
politiker regelbundet träffar motsvarigheten inom Region
Skåne samt Länsstyrelsens högsta ledning för att diskutera
gemensamma utmaningar.
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En strategisk process som hanteras inom enheten är den
som kopplas till Kommunförbundet Skånes medlemskap
i föreningen Regionsamverkan Sydsverige. Föreningens
syfte är att identifiera och arbeta med frågor av gemensamt
intresse för de sydsvenska länen. Regionsamverkan
Sydsverige tar nu vidare det arbete som tidigare bedrivits
inom ramen för SydSam och föreningen Sydsvensk
regionbildning.

Inom enheten koordineras Kommunförbundet Skånes
medlemskap i The Greater Copenhagen and Skåne
committee för att därigenom ge samtliga skånska
kommuner möjlighet att få information om aktuella
samarbetsformer i Öresundsregionen.
Enheten bevakar också frågor som är kopplade till de bolag
vi har ägarintressen i. Vårt delägarskap i Business Region
Skåne (BRS) innebär att vi bevakar kommunernas intressen
i exempelvis näringslivs- och destinationsutvecklingsfrågor.
EU-frågor och internationella frågor
Kommunförbundet Skånes arbete kring EU-frågor och
internationella frågor bedrivs inom enheten. Under
2016 ska vi fortsätta att tillhandahålla och utveckla stöd
till kommunerna så att de i högre grad kan använda
EU-medel för utvecklingsarbete. Detta gör vi genom
informationsspridning, utbildningssatsningar och genom så
kallade EU-projektanalyser (EPA). Vårt arbete utgår också
från Kommunförbundet Skånes representation i Bryssel
vilken drivs inom ramen för en fyraårig projektsatsning.
Projektet kommer under 2016 att slututvärderas
så att styrelsen i slutet av året kan fatta beslut om
representationens framtid.
Under 2016 kommer vi att fortsätta samtal med våra
systerorganisationer i Danmark och Tyskland för att se om
det finns gemensamma frågor som skulle kunna lämpa sig
för utveckling i en internationell kontext.

Digital utveckling
Det stora utvecklingsområdet digital utveckling koordineras
inom Enheten för kommunövergripande frågor. Inom
området ska vi under 2016 utveckla vår service gentemot
kommunerna som vi via avtal åtagit oss att tillhandahålla
inom ramen för eHälsoarbetet och telefoni- och ITinfrastrukturområdet.
Tillsammans med avdelningen Socialtjänst, vård och
omsorg ska vi utveckla en digital driftstruktur som ska
kopplas till det stora vårdplatsavtal som vi tar fram
tillsammans med kommunerna.
Vi kommer under 2016 att arbeta mycket aktivt
inom ramen för utveckling av framtidens digitala
vårdinformationssystem som i grunden handlar om
att samordna en mycket stor mängd system för digital
journalföring. Under namnet 108K har vi inlett ett
samarbete kring frågan med Kommunförbundet
Stockholms län och VästKom - samordningsorganisationen
för de fyra kommunalförbunden i Västra
Götalandsregionen.

Kommunikation
Kommunförbundet Skånes verksamhet vilar till stor del på
kommunikation. Dels internt mellan våra olika avdelningar
för att säkerställa att vi jobbar på effektivaste sätt med att
utföra våra uppdrag och dels externt med våra många olika
samarbetsparter. Men framförallt: Kommunikation med
våra medlemmar – Alla de skånska kommunerna!
Under 2016 ska vi arbeta med att utveckla vårt deltagande
vid större evenemang som Almedalen, Mötesplats Skåne
och Open Days i Bryssel. Mötesplatser som de skånska
kommunerna kan gynnas av att vi som intressebevakare
deltar vid. Vi tänker också göra en spaning under 2016års Folkemøde på Bornholm för att se om detta forum
utvecklats till en arena för de skånska kommunerna att
närvara vid i framtiden.
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Som en naturlig del i vårt arbete kommer vi att
fortsätta samla kommunernas kommunikationschefer
eller motsvarande till regelbundna nätverksträffar för
erfarenhetsutbyten och gemensamt lärande.

Foto: Hörby kommun

Foto: Skurups kommun

Enheten för HR och administration

Nya lokaler för verksamheten leder till nya möjligheter
och utmaningar. Internt driver vi arbetet vidare för att på
bästa sätt planera verksamheten för såväl anställda som
medlemmar och besökare.
Alla processer är på plats inom HR-området och vi arbetar
nu med förbättringar och ökat medarbetarinflytande. Under
hösten 2015 genomförde vi en medarbetarundersökning
och det resultatet ligger till grund för utvecklingen och de
förbättringsåtgärder som vi jobbar med 2016.
Inom administrationen innebär det att vi ser över
och finslipar våra rutiner och interna processer. De
nya lokalerna som nu inkluderar egen kurs- och
konferensdel ställer nya krav på oss som organisation
och våra medarbetare. Det innebär ett kontinuerligt
förbättringsarbete så att vi kan ge bästa möjliga service till
våra medlemmar under de möten, kurser och konferenser
som vi anordnar.
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I arbetet med våra medlemskommuner kommer vi inom
HR-området fokusera på att bli ännu bättre HR-utbildare
och fortsätta möta upp de behov och önskemål som lyfts
fram i HR-nätverket.

Enheten för ekonomi, upphandling och juridik

Foto: Staffanstorps kommun

Hela organisationen arbetar nu efter den anpassade
fördelningen av budgetmedel som gjordes 2015. Nu när
grundstrukturen är på plats kommer vi under 2016 att
fortsätta utvecklingen av prognosarbetet för att förbättra
prognossäkerheten.

Vi kommer att arbeta med att definiera mätbara
mål till 2017 för att ännu bättre kunna följa upp
Kommunförbundet Skånes budgetarbete. Under 2016 tas
ett förslag på intern kontrollplan fram och den kommer att
följas upp under året.
Kommunförbundet Skåne utökar sin kompetens med
en upphandlingsansvarig som under 2016 kommer att
samordna all upphandling vi genomför. Utöver detta
kommer den upphandlingsansvarige även att se över policy
och rutiner för intern upphandling och inköp.
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Kurs och konferens

Burlövs kommun
Foto: Per Egevad CC BY 2.0
www.flickr.com/photos/egevad/7894871406

Bjuvs kommun
Foto: Guillaume Baviere CC BY 2.0
www.flickr.com/photos/84554176@N00/

Vi utvecklar, arrangerar och genomför drygt 150 kurser,
konferenser och uppdragsutbildningar varje år inom de
flesta områden där de skånska kommunerna bedriver
verksamhet. Det rör sig om allt ifrån halvdagarsutbildningar
till skräddarsydda utbildningar som pågår under längre tid.

22

Under 2016 ska vi fortsätta att utveckla processerna från
kursidé till utvärdering med målet att fortsätta vara den
självklara parten när medlemskommunerna planerar
kompetensutvecklingsinsatser för sina politiker och
tjänstemän.

Foto: Lomma kommun

Energikontoret Skåne
Avdelningen Energikontoret Skåne är en regional och
kommersiellt oberoende aktör med syfte att bidra till
omställningen till ett hållbart energisystem, genom att
främja användningen av förnybar energi och en effektiv
energianvändning i Skåne.
Energikontoret Skåne arbetar aktivt med att samordna
resurser i regionen för ett effektivt energi- och klimatarbete,
samt att bistå med energikompetens och möjligheter till
projektsamverkan med skånska aktörer inom energi- och
klimatområdet. Vi initierar och driver nyskapande projekt
som ökar möjligheten för Skåne att nå sina energi- och
klimatmål och bidrar till lokal och regional utveckling.
Energikontoret Skåne har bred energikompetens och
bidrar med kunskap inom områdena hållbara energisystem,
energieffektivisering, förnybar energi samt om klimat- och
hållbarhetsfrågor.
Vår verksamhet tar stöd i strategier, mål och policyer från
andra regionala aktörer, såsom Länsstyrelsen Skåne och
Region Skåne. Det finns en tät samverkan i klimat- och
energifrågor mellan Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne och
Kommunförbundet Skåne genom Klimatsamverkan Skåne.
Energikontoret Skåne driver till stor del en
projektfinansierad verksamhet. Projektstöd söks från
EU, Energimyndigheten, Region Skåne samt genom
samverkansavtal med olika regionala samarbetspartners.
Under 2016 kommer vi att arbeta med sex större
EU-finansierade projekt. Utöver detta finns en viss
basfinansiering från Kommunförbundet Skåne och direkt
från Skånes kommuner. Till våra medlemmar, Skånes
kommuner, tillhandahåller vi tjänster i form av energioch klimatrådgivning, energieffektiviseringsstöd och
energistrategiarbeten.
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Vi fortsätter med vårt arbete att bistå kommunerna
med stöd och samverkan inom energi- och
klimatrådgivningsverksamheten. Vi stödjer Länsstyrelsen
Skåne och kommuner i arbetet med energi- och
miljöfrågorna i tillsynsarbetet.
Våra nätverk inom energieffektivisering och förnybar energi
kommer vi att fortsätta driva och utveckla. Energikontoret
Skåne är kansli för Biogas Syd, Skånes Vindkraftsakademi
och Solar Region Skåne. Vi har ett antal beviljade projekt
som rör såväl energieffektivisering som förnybar energi
som vi fortsätter att driva.
Skånes Energiting är en välkänd konferens som vi
under 2016 för tionde året i rad kommer att arrangera i
samverkan med Region Skåne och Länsstyrelsen Skåne.
Vi ingår i de nationella och europeiska nätverken för
energikontor där vi även under 2016 kommer att vara med
och arbeta för utvecklingen av energikontor.

Utvecklingsområden

Energikontoret Skåne har ett stort kontaktnät i de skånska
kommunerna. Det kontaktnätet ska stärkas och samtidigt
ska vi använda oss av det för att öka förståelsen för de
behov som finns inom energiområdet. Detta arbete
genomförs tillsammans med övriga avdelningar inom
Kommunförbundet Skåne.
Vi kommer att utveckla våra sätt att identifiera, prioritera
och söka strategiska projekt från regionala, nationella och
EU-finansiärer. Vår roll som regional nod för information
om EUs Horizon 2020-program ska förtydligas.
Vi ska utveckla kursverksamheten och planerar för
energi- och klimatutbildningar för skånska politiker

såväl som andra utbildningar och målgrupper inom våra
verksamhetsområden.
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Under 2016 kommer vi att undersöka möjligheterna att öka
Energikontoret Skånes roll i implementering av ny teknik
och innovation som stödjer hållbara energisystem hos
kommuner och små och medelstora företag.
Vi ska stärka omvärldsbevakningen och öka kompetens
inom framväxande områden, exempelvis ökad användning
av el som energiform i samhället och i transportsystem.

Kävlinge kommun
Foto: Joanna Bladh

Samhällsbyggnad, miljö,
kultur, fritid och folkhälsa
Avdelningen Samhällsbyggnad, miljö, kultur, fritid och
folkhälsa omfattar verksamhet där vikten av samspel mellan de
olika områdena för att bygga hållbara samhällen med fokus på
den goda livsmiljön för alla, belyses ur flera perspektiv.

Miljö

Samhällsbyggnad

Inom området fysisk planering och infrastruktursatsningar
pågår nationellt och regionalt utvecklingsarbete. Vi kommer
tydligt att förhålla oss till detta genom att utveckla befintliga
nätverk och skapa förutsättningar för bra dialog mellan
kommuner, myndigheter och övriga aktörer.
Vi jobbar med att skapa samordning kring en regional
tillämpning av den nationella arkitekturpolitiken för att skapa
möjligheter och utveckling ur ett skånskt perspektiv.
Inom kultur- och fritidsområdet kommer vi att fortsatta
initiera och driva ett antal processer som tydligare kopplar
ihop den fysiska planeringen med den ökande insikten om
kulturens, fritidens och idrottens roll i planering och byggande.
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Nätverket för Skånes räddningschefer, Räddsam chefsgrupp,
är ett väl etablerat nätverk med ett flertal arbetsgrupper
kopplade till sig. Ur det nätverket har det växt fram ett
flertal samverkanslösningar som till exempel ”Den regionala
strategin” som arbetas fram tillsammans, för att samtliga
räddningstjänster i Skåne ska ha en gemensam grund och ett
stöd i såväl tillsynsarbete som olika förebyggandekampanjer.

Representanter från avdelningen finns även med i andra
samverkansorgan tillsammans med myndigheter och
organisationer, för att bevaka och tillvarata kommunernas
intressen. Till exempel när det gäller trafikförsörjning och
Skånetrafikens åtagande gentemot de skånska kommunerna
gällande serviceresor.
FoU Samhällsbyggnad har arbetat mycket aktivt med att
implementera begreppet ”Forskningskommun inom miljö
och samhällsbyggnad”. Detta innebär att en kommun som vill
bli certifierad forskningskommun förbinder sig att under en
fyraårs period uppfylla ett antal kriterier som att till exempel
låta en kommundoktorand - en person anställd i verksamheten
- bedriva forskning. Det ger en helt annan möjlighet att
forskning bedrivs inom de områden som kommunen själv
identifierat. Certifieringen görs av Advisory board som består
av ett antal kommundirektörer och representanter från de
skånska akademierna, under ledning av Kommunförbundet
Skånes förbundsdirektör. Under 2015 certifierades Malmö
stad som första kommun. Förhoppningsvis certifieras flera
kommuner under 2016.

Miljösamverkan Skåne firade tio år 2015 och gjorde i och med
det en översyn av verksamheten. Då denna är välfungerande
kommer samarbetet fortsätta och utvecklas. Fokus kommer
fortsatt vara samverkan och utbildningsinsatser tillsammans
med myndigheter och andra organisationer.
Klimatsamverkan Skåne (KSS) - ett samarbete mellan Skånes
kommuner genom Kommunförbundet Skåne, Region Skåne
och Länsstyrelsen Skåne - driver övergripande klimatfrågor.
Syftet är att arbeta gemensamt med klimatfrågor i Skåne
för att bidra till bättre miljö, hälsa och regional tillväxt.
Pågående är ett projekt tillsammans med Region Skåne
och Skånes kustkommuner gällande havsnivåhöjningar.
Kommunförbundet Skåne har gått med i uppropet
Fossilbränslefritt 2020 och kommer att driva ett tydligare
internt arbete för att integrera miljö- och klimatperspektiv på
all verksamhet.
Skånes miljö- och hälsoskyddsförbund är en
sammanslagning av Skånes miljönämnder. Skånes miljö- och
hälsoskyddsförbund administreras inom avdelningen och
genomför bland annat temadagar för förtroendevalda.

stödja och samordna arbetet med att stärka genomförandet av
barnets rättigheter i Skåne.
Vi fortsätter arbetet med att utbilda barnrättsstrateger i Skånes
33 kommuner med en ny utbildning under våren 2016. Det
framgångsrika arbetet har vi under 2015 spridit både under
Almedalsveckan och under Open-Days i Bryssel. Att Skåne
är första län i Sverige att ha minst en barnrättsstrateg i varje
kommun är vi stolta över och fortsätter arbetet för att vara
det ledande länet i frågan. Detta innebär dessutom att vi är
väl rustade när Barnkonventionen blir lag, ett arbete som
förväntas ta ett strategiskt steg framåt under 2016.
Vi fortsätter att värna och stödja kommunernas
utvecklingsprocesser kopplat till FNs konvention om barnens
rättigheter, mänskliga rättigheter, värdegrundspolicy och
likabehandlingsarbete.

Kultur och fritid

Under 2015 identifierades behovet av ett strukturerat nätverk
även för idrotts- och fritidschefer. Nätverket är igång och
kommer att utvecklas och hitta formerna för bäst samverkan
med Skåneidrotten och kommunerna under 2016. Viktiga
frågor under året är: idéburna organisationers medverkan till
integration, idrottsanläggningars vitalisering samt möjlighet till
samutnyttjande mellan kommuner.
Kultur för äldre är en självklarhet. Vi kommer därför att under
året påbörja ett strategiskt arbete för att skapa hållbara former
för att alla ska ha tillgång till kultur.

Folkhälsa

Bromölla kommun
Foto: Anastasia Polubotko

Arbetet har fortsatt fokus på att, tillsammans med såväl
kommunerna som regionala och nationella aktörer, skapa
förutsättningar för att minska den ojämlika hälsan och verka
för en ökad och god folkhälsa i alla åldrar.
Utifrån Barnrättsforum Skåne och i samverkan med Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL), kommer vi att fortsätta

Vi utbildar i verksamhetsutveckling enligt SåSantmodellen för
att möta upp kommunernas behov av kompetensutveckling
och stöd i hållbara implementeringsprocesser på flera nivåer.
Kommunförbundet Skånes värdegrundsutvecklare fungerar
som inspiratör och pådrivare i frågor gällande normkritik,
intersektionalitet, jämställdhet och antidiskriminerande
utvecklingsarbete.
En folkhälsoenkät med inriktning mot barn och unga
genomförs under våren 2016. Detta är en uppföljning på den
första enkät som gjordes 2012 och den görs i samverkan med
Region Skåne.
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För att hantera de utmaningar gällande integration i samhället
kommunerna står inför kommer föreningsliv och idéburen
sektor spela en stor roll. Vi medverkar och samverkar med
att sprida kunskap om det goda arbete som görs och de
förutsättningar som krävs eller önskas. Vi kommer medverka
till fler lokala överenskommelser för att kunna ingå ideellt och
offentligt partnerskap (IOP) som är en viktig del för att kunna
samverka på bästa sätt.

Lärande och arbetsliv

Avdelningen Lärande och arbetsliv har en bred verksamhet
som innefattar lärande och utbildningsfrågor genom hela
livet, från förskola och grundskola till gymnasienivå och
komvux. Här finns även arbetsmarknadsfrågor och frågor
som rör integration.

Utbildningssamverkan

Vi har samverkansavtal inom alla skolformer som utgör
basen för det gemensamma skolutvecklingsarbetet i Skåne.
Utöver dessa samverkansavtal har vi ett antal mer specifika
projekt som vi berättar mer om nedan.

FoU Skola
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Sedan 2015 finns numera samtliga Skånes 33 kommuner
med då Malmö stad klivit in i samarbetet.
Det prioriterade arbetsområdet under 2016 är ”Ledarskap
på vetenskaplig grund”. Det planeras insatser på detta
område tillsammans med olika aktörer. Vid sidan av
detta fortsätter FoU skola med utgivning av skriftserien
”Forskning i korthet” och samordning av forskningsprojekt i
kommunerna, såsom Analysgrupper och forskarskolan CSIS.
Vi kommer att delta i olika nätverk kring FoU-frågor och
arrangera kurser, forskningscirklar och seminarieserier kring
aktuella frågor. Även nyanländas lärande står i fokus 2016.

Integration och arbetsmarknadsfrågor

Under 2016 kommer verksamheten att fortsätta utvecklas
och än mer fokuseras på strategisk samverkan utifrån
medlemskommunernas behov, önskemål och utmaningar.
Exempelvis kommer detta att ske genom arbete med att
utveckla den regionala samverkansöverenskommelsen
(RÖK) samt arbetet med strategiskt nätverk för
medlemskommunerna.
Fokus kommer även att vara på att öka samverkan i regionen
mellan kommunerna och med andra centrala aktörer genom
bland annat Kompetenssamverkan Skåne (KoSS). Syftet är
att gemensamt utveckla kvalitén i mottagandet av nyanlända
genom förbättrad samverkan och ökad kunskap. Här spelar
även nationella och internationella nätverk en stor roll.
Utifrån detta kommer vi att initiera samverkansprojekt,
kompetensutveckling och andra utvecklingsinsatser.
Under året sker en fortsatt tät dialog med
Arbetsförmedlingen inom ramen för både etableringen
av nyanlända samt övriga arbetsmarknadsfrågor.
Fokusområdet under 2016 kommer att vara mottagandet
av ensamkommande barn samt mottagande av nyanlända i
kommunerna.

Foto: Örkelljunga kommun

Lunds kommun
Foto: Miriam Preis

Vård- och omsorgscollege Skåne

Vård- och omsorgscollege Skåne kommer under 2016
att inleda certifieringsprocess med de nordostskånska
kommunerna och samtidigt står hela VO-college Skåne
inför en omcertifiering. Under omcertifieringen görs en
utvärdering och därefter sätts nya mål för verksamheten.

Valle – Validering

Den nationella utvecklingen inom området validering följer
vi noga. Vi kommer att bedriva ESF-projektet Valle, vars
syfte är att etablera en valideringsplattform i Skåne.

Plug-In 2.0

Plug In 2.0 är en treårig satsning inriktad mot ungdomar
i åldern 15-24 år. Den övergripande målsättningen är att
minska skolavhopp, återföra de som hoppat av till skolan
samt höja kvalitén inom gymnasieskolan så att fler erhåller
en gymnasieexamen, så att de i nästa steg ska ha större
förutsättningar att kliva in på arbetsmarknaden. Sex skånska
kommuner är med i satsningen och under 2016 kommer fler
få möjligheten att vara med.

32

Kompetenssamverkan Skåne (KoSS)

Inom ramen för KoSS genomförs en bred
dialogprocess med intressenter och aktörer
inom kompetensförsörjningsområdet. Syftet är
att ta fram en gemensam plan för att adressera
kompetensförsörjningsfrågan. KoSS kommer under 2016 att
fortsätta ordna ett antal kompetensforum med olika teman
kring kompetensförsörjningsfrågor.

Nationella handledarutbildningar genomförs under året
utifrån skånsk modell, som utvecklades under MÖTASprojektet. I de nationella utbildningarna finns även ett
nytt steg, förstahandledare som finns till för att handleda
handledarna.
Nationellt går VO-college tillsammans med VO-college
Skåne in med en projektansökan för att kartlägga nyanländas
yrkeskompetens.

Teknikcollege Skåne

2015 genomfördes Möjligheternas Värld, en mässa för att
uppmärksamma grundskoleelever om vilka olika möjligheter
det finns inom teknik. Det var en succé och den kommer
därför att upprepas under 2016.
Teknikcollege Skåne står också inför en omcertifiering under
2016 och samarbetet kommer att utökas med fler kommuner
i nordöstra Skåne.

ESS och MAX IV

När det gäller framväxten av de här stora
forskningsanläggningarna har vi en bevakande roll och
följer utvecklingen. Mest aktuellt är att MAX IV snart är
igång vilket ställer krav på tillgång till internationella skolor i
området.

Vellinge kommun
Foto: Annika Lundh, CC BY 2.0

Socialtjänst, vård och omsorg

www.flickr.com/photos/vellingekommun/7982351789

Funktionshinderområdet
Avdelningen Socialtjänst, vård och omsorg arbetar med
ett av de största kommunala uppdragen som omfattar
alla invånare i kommunen. Ett av avdelningens viktigaste
uppdrag är att bygga samverkansstrukturer med olika
aktörer samt att arbeta med frågor i gränslandet mellan
olika huvudmän. Denna samverkan sker främst med
Region Skåne men även med andra aktörer inom området.
Uppdraget innefattar också att bevaka och sprida
nationella nyheter och goda exempel samt att erbjuda
kompetensutveckling av hög kvalitet inom relevanta
områden för kommunernas personal. Vi bevakar forskning
och utveckling inom avdelningens områden och driver
aktuella utvecklingsfrågor inom ramen för evidensbaserad
praktik. Vi driver även gemensamma utvecklingsfrågor
tillsammans med kommunerna
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Avdelningen leder och deltar i ett stort antal
nätverksgrupper, styrgrupper och samverkansgrupper
inom olika områden på regional och nationell nivå. I
vårt interna arbete ingår även att identifiera och driva
verksamhetsövergripande frågor.

Inom funktionshinderområdet bedriver vi regionalt
stöd och metodutveckling för kommunerna. Vi
arbetar med fokus på delaktighet, inflytande och
självbestämmande. Kommunförbundet Skåne har utvecklat
delaktighetsmodellen och vi erbjuder utbildning och
metodstöd i denna modell.

Barn och Unga (BoU)

Det regionala utvecklingsarbetet inom den sociala barnoch ungdomsvården bygger på en överenskommelse
mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL). Utvecklingsarbetet innebär att initiera och stödja ett
långsiktigt och kontinuerligt förbättringsarbete inom den
sociala barn- och ungdomsvården.
I Skåne arbetar vi med implementeringen av ett antal
nationellt prioriterade utvecklingsområden bland annat
den nationella handlingsplanen inom sociala barn och
ungdomsvården. Kommunförbundet Skåne erbjuder även
metodstöd och kvalitetssäkrade utbildningar i BBIC, ett
system för handläggning, genomförande och uppföljning
avseende barns behov.

Hälso- och sjukvård

Vi är en viktig aktör tillsammans med kommunerna för att
i samverkan med Region Skåne tydliggöra huvudmännens
ansvar inom hälso- och sjukvårdsområdet för att förbättra
för den som har behov av vård och stöd. Därför arbetar vi
aktivt med att utforma framtidens hälso- och sjukvårdsavtal
och andra typer av överenskommelser.

Ramupphandling av vård, behandling
och handledning

För 46 kommuner i Skåne, Halland och Kronobergs län
genomför vi en ramupphandling inom vård, behandling
och handledning. I uppdraget ingår även att följa upp
verksamheterna under avtalsperioden för att säkerställa att
verksamheterna följer avtalen.

Socialpsykiatri
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Tillsammans med representanter från några av
Skånes kommuner och Region Skåne leder vi en
regional samverkansgrupp avseende personer med
psykiska funktionshinder/psykisk ohälsa där även
brukarföreningarna är representerade. Regional
Samverkansgrupp Psykiatri ansvarar för samordning och
utveckling på regional nivå avseende personer med psykisk
funktionsnedsättning samt barn och unga som har eller
riskerar psykisk ohälsa.

Svedala kommun
Foto: Kenneth Hellman

Hässleholms kommun
Foto: Johan Funke

Äldre

Inom äldreområdet arbetar Kommunförbundet Skåne och
Region Skåne vidare med Ledningskraft. Ledningskraft
innebär samverkan mellan kommun, primärvård, slutenvård
och privata utförare, där vi erbjuder regionalt stöd för
att främja en sammanhållen vård för de mest sjuka äldre.
Det finns idag 35 ledningskraftsteam i Skåne som träffas
regelbundet utifrån detta fokus.
Avdelningen bevakar nationella riktlinjer och sprider
också information och goda exempel nationellt, regionalt
och lokalt. Vi erbjuder även utbildning i metoden Första
Hjälpen psykisk hälsa riktade till äldre.

Samverkansorganisationen för
hjälpmedelsfrågor

Samtliga skånska kommuner är med i
Samverkansorganisationen för hjälpmedelsfrågor.
Verksamheten regleras i ett samverkansavtal mellan
respektive kommun och Kommunförbundet Skåne.
Genom samverkansorganisationen arbetar de
skånska kommunerna med strategiska frågor inom
hjälpmedelsområdet. Det kan till exempel vara
policyfrågor, hjälpmedelssortiment samt ansvarsfördelning
mellan kommunerna och Region Skåne. Kopplat till
samverkansavtalet har samverkansorganisationen, för
kommunernas del, uppdraget att upphandla och teckna
avtal samt ansvara för uppföljning av tecknade avtal
avseende produkter och tjänster inom hjälpmedelsområdet.
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Missbruk och beroende

Vi deltar i och driver nätverk inom missbruk och beroende,
ofta tillsammans med Region Skåne. Bevakningen sker
även på nationell nivå och omfattar även metodutveckling.
30 av de skånska kommunerna har via ett samverkansavtal
gett Kommunförbundet Skåne ett uppdrag avseende
metodutveckling direkt riktat till kommunernas personal.

Foto: Helsingborgs stad

Ett stort tack till våra medlemskommuner som bidragit
med härliga bilder från hela Skåne.
Tillsammans gör vi Skåne ännu bättre!

Perstorps kommun
Foto: Anna Alexander Olsson CC BY 2.0

Tomelilla kommun
Foto: Christian Lindh

www.flickr.com/photos/familjenhelsingborg/16247101460

Kommunförbundet Skåne

Sjöbo kommun
Foto: Per Nyström

Östra Göinge kommun
Foto: Lisa Olsson

