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Kristianstads kommun
Foto: Claes Sandén

Inledning
Vi är stolta över att i vanlig ordning presentera en årlig verksamhetsplan för Kommunförbundet Skåne. Syftet med
verksamhetsplanen är att översiktligt presentera det arbete som utförs utifrån det uppdrag på fyra punkter som styrelsen
beslutat:

•
•
•
•

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

Vår organisation består av experter inom de kommunnära verksamhetsområdena. I vårt arbete med att stödja alla de 33
skånska kommunerna genomför vi insatser inom de allra flesta kommunala verksamhetsområden. Det rör sig bland mycket
annat om att erbjuda relevant kompetensutveckling för politiker och tjänstepersoner och att möjliggöra för tjänstepersoner
att i nätverksform träffas för gemensamt lärande och utbyte av erfarenheter. Mer om de olika aktiviteter vi erbjuder kan ni
läsa längre fram i verksamhetsplanen.
Höganäs kommun
Foto: Höganäs kommun

Även under 2017 välkomnar vi våra medlemskommuner till förbundets lokaler på Gasverksgatan 3A bara några minuters
promenad från Lund C. Hör av er till oss om ni vill hyra lokaler för egna möten av olika slag då vi ser lokalerna som
medlemskommunernas lokaler.
Kommunförbundet Skåne – Tillsammans är vi starkare! är den slogan som vi använder för att på enklaste sätt rama in allt
som förbundet gör och inför 2017 ser vi som vanligt fram emot att leva upp till våra medlemmars förväntningar
Kent Mårtensson (S), ordförande			
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Monica Holmqvist, förbundsdirektör
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Vårt uppdrag

Vår styrelse

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

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
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Lunds kommun
Foto: Kennet Rouna

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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Östra Göinge kommun
Foto: Östra Göinge kommun

Kommunförbundet Skånes
verksamhet

Intressebevakning, omvärldsbevakning och påverkansarbete
är viktiga delar i vårt arbete. Detta ägnar vi oss åt på lokal,
regional, nationell och internationell nivå.
Med hjälp av ett stort antal projekt finansierade av EU:s
olika program eller nationella aktörer utvecklar vi i dialog
med kommunerna ämnesspecifika verksamhetsområden,
allt ifrån de mjukaste frågorna till de hårdaste.
Vi arrangerar regelbundna dialogforum mellan våra
politiker och de skånska riksdagsledamöterna. Genom det
arbete som vi driver inom ramen för Kommunförbundet
Skånes Brysselkontor bevakar vi de skånska kommunernas
intressen i Bryssel.
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Arbetet med de strategiska och övergripande frågorna
sker i tät dialog med kommunernas högsta ledningar
genom bland annat våra KSO-forum vars målgrupp
utgörs av Skånes 33 kommunstyrelseordförande. De
kommunledningskonferenser och temakonferenser vi
arrangerar under 2017 tar alla upp frågor av strategisk
karaktär.

Forskning och utveckling
Svedala kommun
Foto: Jenny Brandt

Parallellt arbetar vi med att tillhandahålla ett relevant
utbud av olika kompetensutvecklingsinsatser riktade till de
33 skånska kommunerna. Dels genom den stora mängd
kurser och konferenser vi arrangerar för politiker och
tjänstepersoner och dels genom att vi håller ihop ett åttiotal
olika nätverk bestående av kommunala tjänstepersoner.
Dessa nätverk fungerar som forum för utbyte av
erfarenheter och som dialogforum så att vi kan fånga upp
önskningar och behov från våra medlemmar.

Den forskning, innovation och utveckling som
Kommunförbundet Skåne bedriver idag är ett aktivt
arbete för att öka samverkan mellan Skånes kommuner
och akademin. Vi arbetar strategiskt med att synliggöra
kommunernas forsknings- och utvecklingsbehov och
skapa förutsättningar för gemensam kunskapsproduktion,
idéskapande och samverkan.

Kommunförbundet Skåne har ett rådgivande organ,
Advisory Board, där kommunchefer, representanter från
Skånes lärosäten, forskningschefen vid Region Skåne
och KEFU (Rådet för kommunalekonomisk forskning
och utbildning) utgör ledamöter. Syftet är att möta
Kommunförbundet Skånes behov av strategisk rådgivning
och förankring av arbetet i ett externt perspektiv.

Vi kommer under 2017 att arbeta med bland annat
forskningscirklar, seminarier, FoU-nätverk och
transdisciplinära forskningsprojekt. Kommunerna ges
möjlighet till erfarenhetsutbyte och samverkan kring
gemensamma problemställningar, som genom dialog
med varandra och med forskare kan generera nya
tillvägagångssätt och lösningar. Ett fokusområde under
2017 kommer att vara kompetensförsörjning.

Utmaningar och lösningar som är gemensamma för
förbundets FoU-verksamheter: FoU Hälsa och social
välfärd, FoU Samhällsutveckling och FoU Skola, är
prioriterade fokusområden.
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Kommunförbundet Skåne arbetar med ett flertal olika
tematiska utvecklingsprojekt vilka presenteras under
respektive avdelning.
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Trelleborgs kommun
Foto: Lars Strandberg

Ängelholms kommun
Foto: Caroline Benson
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Ägarintressen

Finansiering

Omsättningen för 2017 beräknas till drygt 100 Mkr och fördelas enligt nedan:

Övriga intäkter,
projekt, bidrag
och samverkan

23%
66%

Medlemsavgifter

11%

Möten och
kompetensutveckling

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:
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•
•
•
•

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
Kommunförbundet Skåne utser tre ledamöter och tre
ersättare.
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Staffanstorps kommun
Foto: Mats Schöld

Organisation

Valberedning

Beredningen för

Revisorer

Kommunalekonomiska
frågor

Förbundsmöte

Beredningen för

ca 200 ledamöter

Lärande- och
arbetslivsfrågor
Beredningen för

Socialtjänst-, vård- och
omsorgsfrågor
Regional politisk samverkansgrupp

Samhällsbyggnads-, miljö-,
kultur-, och fritidsfrågor

Avdelningen

Socialtjänst-, vård- och
omsorgsfrågor

Hälsa och social välfärd
Arbetsutskottet

Bolag och
föreningar

Styrgrupp för
Energikontoret Skåne

Andel
Andel män kvinnor
44,6%
55,4%

Andel chefer
Män
58%

Kvinnor
42%

Beredningen för

Medelålder

45år

Beredningen för

Regional politisk samverkansgrupp

Ekonomi och upphandling
Beredningen för

Kommunalekonomiska
frågor

Våra medarbetare
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Avdelningen

Förbundsdirektör

13 ledamöter
13 ersättare

Beredningen för

Lärande- och
arbetslivsfrågor

Lärande och arbetsliv

Samhällsutveckling

Styrelse

Samhällsbyggnads-, miljökultur- och fritidsfrågor

Verksamhetsstöd

Beredningen för

Avdelningen

Förbundskansliet

Avdelningen

Energikontoret Skåne

Kommunförbundet Skåne har en basorganisation bestående
av cirka 20 personer. Totalt är vi cirka 70 anställda där
resterande 50 arbetar inom ramen för olika samverkansavtal
och projekt.

Styrgrupp för
Energikontoret Skåne
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Hässleholms kommun
Foto: Johan Funke

Verksamhetsstöd
Enheten arbetar i huvudsak med internt stöd men
driver även ett antal nätverk och framförallt kursoch konferensverksamheten som är den del av
Kommunförbundet Skåne som de flesta kommer i direkt
kontakt med.

HR och arbetsgivarfrågor

Den stora merparten av Kommunförbundet Skånes
anställda arbetar inom projektverksamhet i alla dess former,
därför har vi en kontinuerlig personalomsättning som
ställer stora krav på organisatorisk flexibilitet och att våra
HR-processer bedrivs med kvalitet. Detta för att personalen
ska få så goda förutsättningar som möjligt att bedriva
sin verksamhet. Under 2017 ska HR-processerna inom
företagshälsa, rehabilitering och arbetsmiljö bearbetas.
Målet är att bibehålla de låga sjuktalen samt att fortsätta
arbetet med en hållbar personalförsörjning.

Verksamhetsutveckling med jämställdhet och
likarättsarbete i fokus

Under 2017 kommer Kommunförbundet Skåne att satsa
på verksamhetsutveckling kopplat till ett nyligen framtaget
material ”Hurboken – verksamhetsutveckling genom
SåSantmodellen gällande jämställdhet, jämlikhet och
likabehandling”. Materialet kommer att stödja kommuners
värdegrundsarbete och vår samordnare kommer att bistå
kommunerna med processtöd och kompetensförsörjning
gällande jämställdhet, horisontella kriterier och
normkritiska analyser. Ett särskilt fokus på Skånes regionala
jämställdhetsstrategi och på jämlik hälsa i Skåne kommer
att genomsyra verksamhetsåret 2017.
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Politisk beredning och handläggning

Sedan hösten 2016 har enheten två dedikerade handläggare
som arbetar med stödprocesser gentemot de övriga
avdelningarna och enheterna. Målsättningen under 2017 är
att effektivisera de interna stödprocesserna.

Kommunikationsutveckling

Kommunikation är nyckeln till vår dialog gentemot
medlemskommunerna, externa samarbetsparter och
internt i organisationen. Under 2017 utvecklar vi våra
kommunikationskanaler för att på effektivaste vis ha
en dialog med alla de skånska kommunerna – Våra
medlemmar!

Under 2017 ska vi se över och överväga Kommunförbundet
Skånes deltagande vid evenemang som Almedalen,
Mötesplats Skåne, Folkemødet och European week of
regions and cities i Bryssel.
Inom ramen för arbetet med nätverk samlar vi under 2017
vid några tillfällen tjänstepersoner i kommunerna som
arbetar med kommunikation.
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Möten och
kompetensutveckling

Klippans kommun
Foto: Anna Alexander
Olsson

Osby kommun
Foto: Tomas Lovén
Sedan hösten 2016 har kurs- och konferensverksamheten
en ny organisation och arbetar med att skapa nya
kontaktytor gentemot våra systerorganisationer samt att ge
våra medlemskommuner en tydligare möjlighet att påverka
kursutbudet.
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Kurs- och konferensverksamheten kommer under 2017
att bedriva närmare 200 kurser varav de flesta i våra egna
kurslokaler i Lund. Kurslokalerna har varit igång i drygt ett
år och har visat sig vara mycket ändamålsenliga. Våra kurser
och nätverk kan ha allt ifrån flera hundra deltagare ner till
en specialkurs med 12 deltagare.

Utöver vår kurs- och konferensverksamhet bedriver
Kommunförbundet Skåne en betydande
nätverksverksamhet inom allt från samverkansprojekt och
verksamhetsgrupper till övriga nätverk för tjänstepersoner.
Totalt har Kommunförbundet Skånes samlade Kurs- och
konferensverksamhet över 10 000 besökare årligen. För att
skapa en hållbar verksamhetsplan fokuserar vi nu på att
säkra kvaliteten i utbudet och resultatmål i form av nöjdkund-index och finansiella mål.

Perstorps kommun
Foto: Perstorps kommun
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Ekonomi och upphandling

Enheten kommer under 2017, tillsammans med
Kommunförbundet Skånes ledningsgrupp, att fortsätta
utvecklingen av prognosarbetet för att förbättra
prognossäkerheten.
En översyn av nuvarande ekonomisystem kommer att
ske under året för att kartlägga vilka ytterligare krav och
behov som finns inom organisationen på ett modernt
ekonomisystem.
En intern kontrollplan kommer att tas fram och sedan
följas upp löpande och återrapporteras till styrelsen.
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Under 2017 kommer eventuella behov gällande
upphandling/avtal internt och externt att kartläggas.
Vidare påbörjas arbetet med att bjuda in till och utveckla
erbjudanden om nya upphandlingar inom vård- och
omsorg, individ- och familjeomsorg och handledning samt
ny postupphandling.

Eslövs Kommun
Foto: Malva Kauranen
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Lomma Kommun
Foto: Christian Almström

Svalövs kommun
Foto: Svalövs kommun

Energikontoret Skåne

Inom avdelningen Energikontoret hanterar vi också stöd till
kommunerna inom miljöområdet samt Kommunförbundet
Skånes ordförandeskap i Klimatsamverkan Skåne
Solar
Region
Skåne

Miljö

Avdelningen Energikontoret Skåne är en regional
energiaktör med syfte att underlätta omställningen till
ett långsiktigt hållbart energisystem i Skåne. Ett hållbart
energisystem bidrar till konkurrenskraft och attraktionskraft
för Skåne och uppfyller funktionskrav som ställs för
energisystemet i en robust, motståndskraftig region. Ett
sådant energisystem förutsätter tillförsel av energi från
förnybara källor, en effektiv energianvändning samt en
anpassad infrastruktur för energisystemet. För förnybar
energi prioriteras biogas, vind och solenergi. För att öka
energieffektivisering prioriteras användningsområdena
byggnader, företagens energianvändning samt transporter.

24

Vårt uppdrag definieras i dialog med ansvariga politiker
och experter i Skåne i första hand, men också på nationell
och internationell nivå. Uppdraget harmoniserar med
det för Kommunförbundet Skåne som helhet, och det
gemensamma uppdraget för övriga Energikontor i Sverige
och Europa.

Miljösamverkan Skåne är en viktig välfungerande plattform
för samverkan och utbildningsinsatser tillsammans med
myndigheter och andra organisationer inom alla olika
aspekter inom miljöarbete.

I korthet ska vi:
Samverka och samordna: Energikontoret arbetar aktivt
för att samordna resurser i regionen för ett effektivt
energi- och klimatarbete.
Initiera och utveckla: Vi ska initiera och driva
nyskapande projekt och utföra utvecklingsuppdrag
som stärker Skåne inom hållbara, trygga och
konkurrenskraftiga energisystem och bidrar till lokal och
regional utveckling.
Informera och utbilda: Energikontoret ska, självt
och genom utvecklade nätverk, besitta bred
energikompetens och bidra med kunskap inom
områdena hållbara energisystem. Vi ska lyfta fram fakta
och söka förstå och synliggöra hinder för omställning ur
ett samhällsperspektiv.

Arbetet drivs gemensamt av Länsstyrelsen Skåne,
Kommunförbundet Skåne och representanter från Skånes
kommuner. En extern utvärdering kommer att genomföras
under året.

Energirådgivarna
Skåne

Biogas
Syd

Energieffektivisering
företag

H2
Skåne

Energioptimering
kommunala
fastigheter

Skånes
vindkraftsakademi

Klimatsamverkan Skåne

Kommunförbundet Skåne kommer att inneha
ordförandeskapet i Klimatsamverkan Skåne (KSS) under
2017 och 2018, detta kommer att hanteras av avdelningen
Energikontoret Skåne.
KSS är en etablerad och naturlig aktör för förverkligandet
av Skånes klimatambitioner. Omvärldens krav på
implementering av högt uppsatta energi- och klimatmål
kräver gemensamma krafttag mot gemensamt mål. Här
har Klimatsamverkan Skåne som etablerad samverkan en
möjlighet att vara en trovärdig koordinator.

Kommunförbundet
Skåne
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Båstads kommun
Foto: Båstads kommun

Följande nya områden ska utvecklas eller förstärkas under året:

KSS verksamhet kommer att revitaliseras och få ett tydligare
uppdrag för implementering av regionala strategier för
utveckling (Öppna Skåne 2030) och energi- och klimat
(regionala och lokala energi- och klimatstrategier från
länsstyrelse och kommuner).

Fortsätta stärka Energikontoret Skånes kontaktnät i
kommunerna, samt öka förståelsen för deras behov
relaterade till energiområdet, i samarbete med övriga
Kommunförbundet Skåne. I synnerhet gäller det hur
stöd till kommunernas arbete med Energiplaner och/
eller energistrategier i kommuner kan drivas vidare.

KSS är en hävstång till utveckling. Bland de ingående
aktörerna finns stor erfarenhet av att planera, leda och
genomföra utvecklingsprojekt. Genom en satsning på
Klimatsamverkan Skåne fångas möjligheten att genom
samarbetet rigga och genomföra projekt som riktar
utvecklingsresurser till Skåne, där varje investerad krona
från huvudmännen växlas upp till flera genom EU- och
nationella finansiärer.

Fortsätta 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.
Stärka utbildningsverksamheten. Ett exempel är
att ta fram koncept för och genomföra energi- och
klimatutbildningar för skånska politiker, men även
andra utbildningar och målgrupper är tänkbara.

Under 2017 beslutas om en större ansökan, LIFE,
tillsammans med Region Skåne och Skånes kustkommuner
gällande att motverka havsnivåhöjningar.

Fortsätta utveckla ledningssystem med relevanta
processer, rutiner och hjälpmedel för planering,
genomförande, uppföljning och förbättring av
verksamheten.

Skånes miljö- och hälsoskyddsförbund är en
sammanslagning av Skånes miljönämnder. Skånes
miljö- och hälsoskyddsförbund och administreras inom
avdelningen och genomför bland annat temadagar för
förtroendevalda.

Prioriterade nya verksamheter under 2017

Våra målgrupper

Vi finns till för kommuner och företag i Skåne i första
hand. Både kommuner och företag är viktiga i sina
roller som stora energianvändare och kravställare på
energitillförsel och energisystem. Kommunerna har
stort eget fastighetsbestånd, spelar en viktig roll för
samhällsplanering och är stora inköpare av energi och
transporter. Företag, inklusive industrier, lantbruk och
fastighetsbolag, är viktiga som energianvändare och
-producenter, men också som utvecklare och utvärderare
av ny teknik och affärsmodeller.
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Verksamhetsområden 2017

Vellinge kommun
Foto: Annika Lundh

Bidra till att etablera en regional plattform för
funktionsupphandling, bland annat med syfte att
utveckla metoder för fossilbränslefria transporter,
livscykelkostnad och innovation hos beställande
kommuner.
Då Energikontoret Skåne är en projekt- och
uppdragsfinansierad verksamhet, kan verksamhetens budget
komma att utökas under året och nyrekryteringar att göras
i samband med att nya projekt beviljas eller att Skånes
kommuner väljer att lägga uppdrag på avdelningen.

Ordförandeskapet i Klimatsamverkan Skåne kommer
att ge möjlighet för Energikontoret Skåne som
handlingskraftig regional energiaktör.
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Samhällsutveckling
Avdelningen Samhällsutveckling ansvarar för frågor som
handlar om arenan där människor lever, bor och verkar.
Det innebär att avdelningen arbetar med att utveckla stöd
till kommunerna inom temat ”planera, bygga och bo” men
också temat ”människans fria tid” varunder kultur-, fritidsoch idrottsfrågor har sina givna platser.
Avdelningen ansvarar också områdena ”politik och
påverkan”, ”digitalisering”, ”EU och intenationellt” samt
koordinerar Kommunförbundet Skånes FoU och FoIverksamhet.
Vi bedriver verksamhet med fokus på att initiera och visa
på vikten av samverkan mellan de olika områdena för att
bygga hållbara samhällen. Vår ambition är att skapa lokala
och regionala ansatser och tydligt koppla till FNs agenda
2030 där de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den
ekonomiska, den sociala och den miljömässiga med fokus
på den goda livsmiljön för alla, belyses ur flera perspektiv.

Samhällsbyggnad

Det pågår en rad olika större och mindre projekt inom
områdena fysisk planering och infrastruktursatsningar.
Vi finns med i olika grupperingar, projekt och nätverk
kring dessa frågor. Vi utvecklar befintliga nätverk och
skapar förutsättningar för bra dialog mellan kommuner,
myndigheter och övriga aktörer.
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Fokus under året kommer att vara på bostadsbyggande och
bredbandsutbyggnad

Skurups kommun
Foto: Kenneth Hellman

Avdelningen är drivande i Skånskt bostadsnätverk vars
syfte är att verka som en arena för fortsatt samverkan
och kunskapsuppbyggnad och en samlande kraft för
att öka bostadsbyggandet i Skåne. Nätverket är initierat
tillsammans med Länsstyrelsen Skåne och Region Skåne.
Skånskt Bostadsnätverk är nämnt i handlingsplanen
för Regionala överenskommelsen för Skåne län för att
underlätta asylsökandes och nyanländas etablering (RÖK),
som en viktig plattform att utgå ifrån i arbetet kring
bostadsfrågan för nyanlända.

Forskning och utveckling

För att sprida kunskap om hur kommuner kan samverka
med akademin och bedriva forskning och utveckling
som en del av kommunens strategiska utvecklingsarbete
kommer FoU Samhällsutveckling att arbeta med ett
flertal olika inriktningar. Vi utgör en mötesplats där
erfarenhetsutbyte, kunskapsutveckling och idéspridning
mellan kommunanställda och forskare möjliggörs. Vi
arbetar med seminarier, transdisciplinära forskningsprojekt
och tematiska forskningscirklar för gemensam
kunskapsproduktion.

Förutom den årliga konferensen Skånskt Bostadsforum
som görs varje senhöst kommer nätverket att arrangera
en konferens våren 2017 med särskilt fokus på det sociala
perspektivet och den kortsiktiga bostadsförsörjningen.
År 2020 ska Sverige ha internetuppkopplingar på minst
100 Mb/s, för både hushåll och företag. Skåne har siktat
ännu högre med 95 procent. För att nå målen ingår vi
i projektet Fiber till alla i Blekinge och Skåne (FABS),
ett EU-finansierat utvecklingsprojekt. Målet är att alla
38 kommuner ska få någon form av stöd i sin fortsatta
utbyggnad av fiberbaserat bredband. Det kan vara allt från
att se över bredbandstrategin till att utveckla en framtida
digital agenda i samhällets tjänst. Projektet stöttar och
samverkar också med olika fiberföreningar. Olika initiativ
kommer sannolikt att initieras under året då behovet är
mycket stort att få fiber i hela Skåne.
Kopplingar till andra politikområden som till exempel
Hälso- och sjukvårdsavtalet där väl fungerande digital
infrastruktur är en viktigt del kommer att behöva
definieras.

För Skånes räddningschefer bedrivs framgångsrikt nätverket
Räddsam. Ett antal samverkanslösningar har växt fram ur
nätverket 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.

Kommunförbundet Skåne kommer också att utveckla
pilotprojektet Forskningskommun inom Miljö och
Samhällsbyggnad och utgöra ett praktiskt stöd i processen
för kommuner som vill blir Forskningskommun.
Även nystartade nätverk för kommundoktorander och
utveckling av Forsknings- och utvecklingsstrategi för
Kommunförbundet Skåne och Skånes kommuner ingår i
arbetet.

Avdelningen finns också representerad i andra
samverkansorgan tillsammans med myndigheter och
organisationer, för att bevaka och tillvarata kommunernas
intressen. Under året kommer fokus att läggas på att se över
avtal gällande Skånetrafikens åtagande gentemot de skånska
kommunerna gällande serviceresor.

FoU Miljö och Samhällsutveckling arbetar också vidare
med projekt om Ekosystemtjänster i kommunal planering
och samverkan för en hållbar kust- och havsplanering
genom kommunal, nationell och vetenskaplig
kunskapsspridning under seminarier, konferenser, skriftliga
rapporter och studiebesök.
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Hörby kommun
Foto: Hörby kommun

Bromölla kommun
Foto: Viktoria Unosson

EU- och internationella frågor

Kommunförbundet Skånes arbete kring EU-frågor
och internationella frågor är ett av avdelmningens
ansvarsområden och under 2017 kommer stödet till
kommunerna inom EU-området att utvecklas så att det
fortsätter möta de önskemål och behov kommunerna har.

Kultur, fritid och idrott

Vi fortsätter under 2017 att delta i nätverk för idrotts-,
fritids- och kulturchefer och olika aktiviteter kopplade till
dessa. Vi följer också den idéburna sektorns arbete i Skåne
för att utveckla samverkansformer med den offentliga
sektorn på regional och lokal nivå.

Politik och påverkan

På Kommunförbundet Skåne är det avdelningen
Samhällsutveckling som koordinerar det så kallade
kommunledningsstödet. Det innebär bland annat att
under 2017 arrangera konferenser och mötesforum för de
skånska kommunledningarna. Exempel på detta är KSOforum, kommunledningskonferenser och temakonferenser i
samarbete med externa parter samt kommunledningsresan
som planeras att gå till Tyskland med temana
integrationsarbete och energifrågor 26-28 juni 2017.
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På avdelningen förbereds förbundets politiska lednings
möten med Region Skånes presidium och Länsstyrelsen
Skånes högsta ledning inom ramen för Skånskt
Ledningsforum – SLF. Under 2017 kommer avdelningen
att utveckla formerna för dialogen mellan de skånska
kommunerna, via Kommunförbundet Skåne, och de
skånska riksdagsledamöterna. Minst två möten planeras att
genomföras 2017.
Avdelningen arbetar också med frågor kring föreningen
Regionsamverkan Sydsverige och andra organisationer av
samarbetskaraktär samt bevakar förbundets ägarintressen i
exempelvis Business Region Skåne – BRS.
Ett fokus för avdelningens arbete under 2017 är att på så
många sätt som möjligt verka för att kommunerna får en
förståelse för vad den nya formen av Öresundssamarbete
kan innebära inom ramen för förbundets medlemskap i
Greater Copenhagen and Skåne Committee.

Majoriteten av de skånska kommunerna har genomfört
hela, eller delar av, processen kring EU-projektanalyser.
Inför 2017 pågår dialoger med de kvarvarande
kommunerna så att de också ska kunna stå bättre rustade
att använda EU-medel för utvecklingsarbete.

Digitalisering

Under 2017 ska Kommunförbundet Skåne utveckla
stödformer för medlemmarnas arbete med digitalisering.
Utbildningar kommer att erbjudas och konferenser
arrangeras där olika aspekter av digitalisering kommer att
lyftas fram.
Förutom att arbeta med strategiska frågor inom
området digital utveckling fortsätter vi att hantera de
samverkansavtal kommunerna slutit med förbundet
inom telefoni- och kommunikationsupphandlingar samt
eHälsosupport.
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Helsingborgs stad
Foto: Anna Alexander Olsson

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

Skåne står inför flera viktiga utmaningar inom
utbildningsområdet. Det börjar bli alltmer tydligt att
bristen på lärarkompetens påverkar kommunernas
möjligheter att bemanna organisationerna. Orsakerna
är flera: det utbildas för få lärare, det saknas tillräckligt
antal utbildningsplatser i regionen, lärare går till andra
yrken än läraryrket. Till detta kommer en stor rörlighet då
kommunerna måste konkurrera om de befintliga lärarna.
En annan utmaning är de många nyanlända ungdomar
som nu är i utbildningssystemet och speciellt i kommuner
där man inte har tidigare erfarenhet av att arbeta med
denna målgrupp. Dessutom finns utmaningen med de
ungdomar som inte klarar av att fullfölja framför allt
gymnasieutbildningen.
Dessa områden arbetar vi med genom att i samverkan
med lärosätena och kommunerna ta fram handlingsplaner
för hur vi kan adressera lärarförsörjningsfrågorna. Vi har
påbörjat ett arbete för att utveckla språkintroduktionen
inom gymnasiet så att den blir mer effektiv.
Kommunförbundet Skåne utvecklar sina systemstöd för
uppföljning av det Kommunala Aktivitetsansvaret (KAA)
och stöttar med nätverk för kommunernas arbete med
detta. Projektet PlugIn 2.0 fortsätter under 2017 och
dessutom pågår det nystartade regionala projektet Griffin
PlugIn under hela året.
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Integration och arbetsmarknadsfrågor
FoU Skola

Nu ingår samtliga Skånes 33 kommuner och dessutom
Sölvesborg i samarbetet kring en skola på vetenskaplig
grund (FoU Skola).
Inför 2017 kan bland mycket annat nämnas arbetet med
en genomlysning av kommunlektorers möjlighet att
vara en resurs hos kommunerna och vilket stöd de kan
behöva i sitt utvecklingsarbete. På nationell nivå inrättas
ett Skolchefsinstitut i Jönköping Universitys regi med
syftet att ge skolchefer bättre förutsättningar att leda och
utveckla sina organisationer. I detta arbete deltar FoU
Skola som sakkunniga. Seminarieserien ”Ledarskap på
vetenskaplig grund” fortsätter som en mötesplats mellan
aktuell forskning och skolans praktik. Under planering
är även en lärarforskningskonferens hösten 2017, liksom
fortsatt samarbete med Lunds universitet kring den nya
lärarfortbildningen.

Inför 2017 har en strateg med fokus på integrationsfrågor
anställts och i det arbetet fokuserar vi på strategisk
samverkan utifrån medlemskommunernas
behov, önskemål och utmaningar. Den regionala
samverkansöverenskommelsen (RÖK) är en god bas för att
detta arbete sker med god samverkan med övriga aktörer i
Skåne.
Genom samarbetet i Kompetenssamverkan Skåne
(KoSS) där vi jämte Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne,
Arbetsförmedlingen och Lärosäten Syd ingår har ett
stort antal projekt och andra insatser påbörjats. En
handlingsplan tas fram för att ytterligare konkretisera
och tydliggöra gemensamma satsningar för 2017 och
prioritera bland de insatser som är framtagna inom
ramen för den Regionala strategin för långsiktigt hållbar
kompetensförsörjning i Skåne.
De övergripande målen med Kompetenssamverkan Skånes
arbete är att förbättra matchningen på arbetsmarknaden

och att bygga en stark utbildningsregion.
Målet med handlingsplanen är att genomföra ett antal
prioriterade insatser inom ramen för samarbetet inom
Kompetenssamverkan Skåne.
Under året sker en fortsatt tät dialog med
Arbetsförmedlingen inom ramen för både etableringen
av nyanlända samt övriga arbetsmarknadsfrågor.
Fokusområdet 2017 kommer fortsatt att vara mottagande
av nyanlända i kommunerna och deras väg till arbete och
studier.

Yrkes-sfi
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Yrkes-sfi i Skåne är svenskundervisning med fokus på
yrkesspråket. Syftet är att förkorta tiden till arbete eller
företagande. I dagsläget planeras ett antal utbildningar
inom olika yrkesområden. Det finns nu utbildningar inom
de vanligaste gymnasieyrkena och dessutom några så kallat
akademikerspår. Under 2017 kommer verksamheten att
utvecklas för att kunna hantera fler elever då efterfrågan
snabbt ökar.

Ystads kommun
Foto: Fredrik Ekblad

Teknikcollege Skåne
Valle – Validering

Hässleholms kommun har lämnat in en
certifieringsansökan som kommer att behandlas under
våren 2017.

PlugIn 2.0

Teknikcolleges nationella handledarutbildning är
lanserad och pågående. Under sen höst 2016 startades
utbildningar riktade mot den grafiska branschen och
processindustrin, som löper vidare under 2017. Fler
handledarutbildningstillfällen planeras.

Vård- och omsorgscollege Skåne är nu certifierat, av
det nationella rådet för Vård- och omsorgscollege, för
ytterligare fem år och de nordostskånska kommunerna
är på väg in i samarbetet. Under omcertifieringen görs en
utvärdering och därefter sätts nya mål för verksamheten.

Teknikcollege Skåne är en av initiativtagarna till
industriklustret IUC Syd, som bland annat arbetar med
att tydliggöra vikten av att hantera kompetensförsörjningsfrågan. Tillsammans med IUC arrangerar
Teknikcollege Techday Skåne, en årlig mötesplats för
producerande företag.

Arbetet med nationella handledarutbildningar utvecklas
och genomförs utifrån en skånsk modell, som utvecklades
under MÖTAS-projektet. I de nationella utbildningarna
finns även ett nytt steg, förstahandledare som finns till för
att handleda handledarna.

Vi har under 2016 påbörjat ett projekt för att skapa en
plattform för validering i dess vidaste bemärkelse samt
att skapa förutsättningar för utbyte av tjänsten validering
mellan kommunerna. Detta arbete fortsätter under 2017.
Plug In 2.0 är en treårig satsning inriktad mot ungdomar i
åldern 15-24 år.
PlugIn 2.0 vänder sig till tre målgrupper: ungdomar som
riskerar att inte bli behöriga till gymnasiet, ungdomar som
riskerar att hoppa av gymnasiet eller redan har gjort så
samt nyanlända. Projektets mål är således att fler ungdomar
fullföljer sina studier och därmed får större förutsättningar
att träda in på arbetsmarknaden.
Kommunförbundet Skåne samarbetar just nu med
föreningen Norden om en ESF-ansökan inom School
to Work, ett flaggskeppsprojekt under Östersjöstrategin,
som om den beviljas kommer att ge oss möjlighet att
metodutveckla arbetsformer riktat mot så kallade NEET´s
(Not in Education, Employment or Training), det vill säga
ungdomar som varken arbetar eller studerar. Detta kommer
att ge de skånska kommunerna ännu bättre förutsättningar
för att hjälpa denna målgrupp.
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Griffin PlugIn

Hösten 2016 startade det regionala projektet Griffin
PlugIn med de ungdomar som omfattas av det kommunala
aktivitetsansvaret (KAA) som målgrupp. Sex skånska
kommuner medverkar i denna satsning som syftar till att
återföra dessa unga vuxna till studier, praktik eller arbete –
eller en kombination av dessa.

Teknikcollege Skåne är en partner i Industrinatten, som
2016 samkördes med Industridagen (Industrirådets
nationella konferens). 900 skolungdomar och 400
konferensdeltagare var på plats på Malmö Live och
Slagthuset. Under 2017 kommer vi att arbeta för att nå fler
ungdomar runt sydvästra Skåne och nordöstra Skåne.
Projektet Möjligheternas värld ska genomföras under våren
2017. Målet är att 1000 högstadieungdomar ska möta ett
antal olika teknikstationer i syfte att bli intresserade av
tekniksektorn som område för en framtida yrkeskarriär.

Vård- och omsorgscollege Skåne

VO-college Skåne har gått in med en projektansökan i
ett projekt SYNAS med syfte att höja kompetensen brett
i organisationerna för att ta tillvara och stötta nyanländas
kompetens och väg till arbete.

ESS och MAX IV
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Dessa anläggningars närvaro skapar en intressant
dynamik inte minst inom närbelägna kommuners
skolor och i samarbete med Lunds universitet stödjer
vi lärares kompetensutveckling och bevakar behovet av
internationella skolor och utbudet av utbildning för
medföljande till personal vid dessa anläggningar.

Sjöbo kommun
Foto: Hasse Dahlgren

Hälsa och social välfärd

I avdelningens uppdrag ingår också att initiera och bereda
frågor som behandlas i den politiska beredningen för
socialtjänst-, vård- och omsorgsfrågor.

Avdelningen Hälsa och social välfärd arbetar med ett
av de största kommunala uppdragen som omfattar alla
invånare i kommunen oavsett ålder. Avdelningens område
innefattar barn och unga, funktionshinderområdet,
missbruk och beroende, rehabilitering och hjälpmedel,
äldreomsorgsfrågor, socialpsykiatri, hälso- och
sjukvårdsfrågor samt folkhälsofrågor.
Avdelningens uppdrag är att bevaka kommunernas
intressen och vara en kraftfull aktör regionalt och nationellt
gentemot olika samverkanspartners. Främst sker denna
samverkan med Region Skåne men även på nationell nivå
och med andra huvudmän och aktörer inom området.
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Avdelningen har ett nära samarbete med kommunerna
genom ett stort antal nätverk, styrgrupper och
samverkansgrupper. Genom olika samverkansavtal med
kommunerna har avdelningen i uppdrag att arbeta med
metodutveckling, samordning och ramupphandlingar.

Tomelilla kommun
Foto: Tomelilla kommun
Att delta i arbetet med regionövergripande avtal och
överenskommelser är ett omfattande uppdrag.
Flera samarbeten på nationell nivå sker genom deltagande i
nätverk och arbetsgrupper. Genom internt samarbete med
andra avdelningar på Kommunförbundet Skåne, tillvaratas
och utvecklas också gemensamma frågor.
Vi driver gemensamma utvecklingsfrågor för, och i
samverkan med, kommunerna där forskning- och
utveckling är en självklar del. Vidare har avdelningen ett
nära samarbete tillsammans med lärosätena, med fokus på
brobyggande mellan akademi och praktik.
Vi bevakar och sprider nationella nyheter och goda
exempel, bland annat genom vårt nyhetsbrev.
Vi säkerställer att det kurs- och konferensutbud som
erbjuds inom området socialtjänst, vård och omsorg genom
Kommunförbundet Skåne, har relevans och håller en hög
kvalitet.

Avdelningen har ett stort antal kontakter på olika nivåer
inom socialtjänst, vård- och omsorg i kommunerna
avseende flyktingsituationen, främst beträffande
ensamkommande barn och unga. Det finns ett behov från
kommunernas sida av att få tillgång till samlad information
och stöd avseende vad som gäller i olika situationer kring
denna målgrupp.

Barn och unga

Det regionala utvecklingsarbetet inom den
sociala barn-och ungdomsvården utgår från den
nationella överenskommelsen mellan regeringen
och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
Arbetet med implementering av ett antal prioriterade
utvecklingsområden i den nationella handlingsplanen
fortsätter under 2017.
Kommunförbundet Skåne erbjuder även metodstöd och
kvalitetssäkrade utbildningar i BBIC (Barns Behov I
Centrum), ett strukturerat system inom den sociala barnoch ungdomsvården för handläggning, genomförande och
uppföljning med barns behov i fokus.

Äldreområdet

Inom äldreområdet arbetar vi med utveckling, ger råd och
stöd gällande äldreomsorgsfrågor och deltar i nätverk och
styrgrupper. Vi bevakar nationella riktlinjer, lagförändringar
och sprider information och goda exempel samt
samverkar med Region Skåne gällande handlingsplaner
och arbetsmetoder. Då hemsjukvård utgör en stor del av
stödinsatserna i kommunerna gällande äldre, är arbetet
kring äldrefrågor starkt förknippat med utvecklingen som
avser det gemensamma hälso- och sjukvårdsavtalet. En
särskild satsning på äldre med psykisk ohälsa pågår.
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Simrishamns kommun
Foto: Eva Kvant Olsson

Missbruk och beroende

Avdelningen deltar i och driver nätverk inom missbruk
och beroende. Vi samverkar med Region Skåne och
Länsstyrelsen Skåne kring missbruksfrågor. 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 i systemet Addiction Severity
Index, ASI, direkt riktat till socialsekreterare och chefer i
medverkande kommuner.

Samverkansorganisationen för
hjälpmedelsfrågor

Avdelningen samordnar hjälpmedelsfrågan för samtliga
skånska kommuner genom ett samverkansavtal. Kopplat
till samverkansavtalet genomför vi även upphandlingar
inom hjälpmedel som kommunerna kan avropa. För
att ta ett helhetsansvar inom området genomför vi även
utbildningar i handhavande och produktkunskap för
upphandlade hjälpmedel. Vi bevakar också aktivt nytt
hjälpmedelssortiment och driver nätverk kring strategiska
frågor inom hjälpmedelsområdet.

Socialpsykiatri

Tillsammans med Skånes kommuner och Region Skåne
leder vi en regional samverkansgrupp inom socialpsykiatri.
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. Gruppen arbetar med de frågor där
kommuner och Region Skåne har ett gemensamt ansvar
och det finns behov av att arbeta bättre tillsammans.
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Hälso- och sjukvård

Vi är en viktig aktör i samverkan med Region Skåne inom
området hälso- och sjukvård. Vi jobbar aktivt för en mer
sammanhängande hemsjukvård genom att arbeta fram mer
samordnade arbetssätt mellan de olika huvudmännen.
I slutändan leder en mer sammanhängande hemsjukvård

till en bättre upplevelse för den enskilde och en effektivare
resursanvändning. Ett nytt regionövergripande avtal mellan
kommunerna och Region Skåne trädde i kraft 1 september
2016. Avtalet omfattar förutom en grundöverenskommelse,
en rad utvecklingsområden som successivt ska genomföras
under de närmaste åren. Här är Kommunförbundet Skåne
genom avdelningen en viktig aktör tillsammans med
kommunerna och Region Skåne.
Ett centralt politiskt samverkansorgan mellan politiker i
kommuner och Region Skåne leder detta utvecklingsarbete
med stöd av en tjänsteberedningsgrupp med representanter
från kommunerna, Region Skåne och Kommunförbundet
Skåne. För mer information se: www.kfsk.se/hsavtal

Ramupphandling av vård, behandling och
handledning

För 46 kommuner i Skåne, Halland och Kronobergs län
genomför vi ramupphandling av vård, behandling och
handledning. Utöver själva upphandlingen ansvarar vi för
löpande kvalitetsuppföljning i verksamheterna kopplade till
ramavtalet samt utveckling och drift av den databas som
kommunerna använder för att jämföra och välja vårdhem,
behandlingshem etc.

E-hälsa

Ett av de viktigaste fokusområdena de närmaste åren är
strategiska frågor gällande utvecklingen av E-hälsa. Detta
arbete sker igenom samverkan mellan Kommunförbundet
Skåne, Region Skåne och kommunerna. Det finns flera
avgörande områden som behöver utvecklas för att möta det
framtida behovet av digital utveckling och kommunikation
mellan olika vårdgivare för att kunna kommunicera digitalt
med brukaren i centrum.

Folkhälsa
BOSS, Bred Operativ och Strategisk Samverkan

Avdelningen driver ett 2-årigt ESF-projekt i samarbete med
16 kommuner, Länsstyrelsen Skåne och Region Skåne med
syfte att stärka integrationen i Skåne av nyanlända barn
och unga, främst barn och unga som kommit utan sina
vårdnadshavare, så kallade ensamkommande barn.
Detta ska ske genom att kommunerna i Skåne erbjuds
stöd och insatser för att stärka såväl strategisk som operativ
samverkan internt samt för att öka samverkan med andra
kommuner och regionala aktörer. Därutöver kommer
anställda som beslutar om insatser rörande målgruppen
alternativt möter målgruppen i sitt arbete att erbjudas
kompetensutveckling kring integrationsfrågor i allmänhet
och om målgruppens rättigheter och behov i synnerhet.
Det förväntade resultatet av projektet är att en
ökad kunskap och förståelse på både individ- och
organisationsnivå och en stärkt samverkan över
förvaltningsgränserna kommer att leda till en effektivare
integration på lika villkor.

De etablerade formerna för att driva arbetet med folkhälsa
kommer att vidgas. Satsningen ”den jämlika hälsan”
kommer att omfatta och bjuda in fler aktörer och grupper
att delta och samverka kring frågan.
Utifrån samverkan med Region Skåne påbörjas under året
ett antal initiativ. Mål och syfte är att minska den ojämlika
hälsan och verka för en ökad och god jämlik folkhälsa i alla
grupper i samhället.
Skåne är första län i Sverige att ha minst en barnrättsstrateg
i varje kommun. Detta innebär dessutom att vi är väl
rustade när Barnkonventionen blir lag, ett arbete som
förväntas ta ytterligare ett strategiskt steg framåt under
2017. Utifrån Barnrättsforum Skåne och i samverkan
med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), kommer
vi att fortsätta stödja och samordna arbetet med att stärka
genomförandet av barnets rättigheter i Skåne och rusta för
att konventionen blir lag.
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Pågående samverkansprojekt inom området är att öka
antalet Familjecentraler i länets kommuner för att stärka
barnens behov.

Malmö stad
Foto: Malmö stad
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Ett stort tack till våra medlemskommuner som
bidragit med härliga bilder från hela Skåne.
Tillsammans gör vi Skåne ännu bättre!
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Burlövs kommun
Foto: Per Egevad CC BY 2.0

www.flickr.com/photos/egevad/7894871406

Åstorps kommun
Foto: Michael Svensson

Bjuvs kommun
Foto: Bjuvs kommun

Landskrona stad
Foto: Martin Larsson
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