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Inledning
Vår verksamhetsplan för 2018 skiljer sig en del från tidigare år och den representerar på många sätt ett nytt sätt att arbeta
på för att vi ska vara så tydliga, relevanta och tillgängliga som möjligt för våra medlemmar, de skånska kommunerna, och
andra intressenter.
Inför 2018 pekade styrelsen ut följande sex områden som prioriterade för vår verksamhet:
•
•
•
•
•
•

Digitalisering
Upphandlingar
EU-information till kommunerna
Barn och ungdomsfrågor inom socialtjänsten
Integration
Klimatanpassning och energieffektivisering

För att det ska bli så lätt som möjligt att hitta rätt information hos oss har vi valt att använda följande sex områden att
samla vår verksamhet inom. Frågorna är stora och spänner ofta över såväl förvaltningsgränser som kommungränser vilket
gör det extra viktigt att hitta rätt.

		Kent Mårtensson 			Monica Holmqvist
		Ordförande				Förbundsdirektör
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Vision, mål och syfte
Arbetet med att ta fram ett tydligare syfte, mål och vision pågick under 2017. Under 2018 kommer vi att arbeta utifrån
dem tillsammans med våra medlemmar, de skånska kommunerna.

Vision:
Tillsammans är vi starkare
Visionen speglar vårt sätt att arbeta tillsammans med våra medlemmar, att hitta samarbeten och att skapa mötesplatser för
att lära av varandra och sprida goda exempel. Det stärker också Skåne som helhet.

Mål:
Genom flexibelt och långsiktigt arbete bidra till kommunernas
måluppfyllelser, kompetens- och kunskapsutveckling
Genom vårt mål vill vi att Kommunförbundet Skånes arbete ska leda till positiva effekter på flera nivåer för kommunerna
i Skåne. Genom vårt stöd, projekten vi driver för eller tillsammans med kommunerna och den omvärldsbevakning och
kompetensutveckling vi bedriver vill vi påverka såväl organisationen i stort som de förtroendevalda och tjänstepersonerna i
kommunen.

Syfte:
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Främja kommunernas utveckling i en
ständigt föränderlig och komplex framtid

Vår roll är att vara ett stöd i kommunernas utveckling där vi kan och ska identifiera trender, informera och stötta kommunerna så att de står väl rustade inför framtiden.

Vår styrelse
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Ledamöter
1. Kent Mårtensson (S), Ystads kommun. Ordförande
2. Märta Stenevi (MP), Malmö stad. 1:e vice ordförande
3. Christer Wallin (M), Lunds kommun. 2:e vice ordförande
4. Carina Nilsson (S), Malmö stad
5. Anders Tell (S), Kristianstads kommun
6. Anna Ingers (S), Helsingborgs stad
7. Sven-Erik Sjöstrand (V), Perstorps kommun
8. Kristina Bendz (M), Ystads kommun
9. Anders Ståhl (M), Höganäs kommun
10 Leif Sandberg (C), Tomelilla kommun
11. Lars Lundberg (KD), Sjöbo kommun
12. Maria Winberg Nordström (L), Helsingborgs stad
13. Magnus Olsson (SD), Malmö stad		

Ersättare
14. 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
15. Linda Allansson Wester (M), Svedala kommun
16. Anders Berngarn (M), Lomma kommun
Anna Palm (M), Höörs kommun
Liss Böcker Sellgren (C), Ängelholms kommun
Torbjörn Ekelund (L), Svalövs kommun
17. Michael Rosenberg (SD), Helsingborgs stad
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Organisation
Beredningen för

Valberedning

Revisorer

Kommunalekonomiska
frågor
Beredningen för

Lärande-, arbetslivs- och
integrationsfrågor
Beredningen för

Samhällsutvecklingsfrågor

Förbundsmöte
ca 200 ledamöter

Styrelse

13 ledamöter
13 ersättare

Beredningen för

Hälsa och social välfärd
Centralt samverkansorgan

Styrgrupp för
Energikontoret Skåne
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Arbetsutskottet

Bolag och
föreningar

Avdelningen

Verksamhetsstöd

Lärande, arbetsliv och
integration

Avdelningen

Samhällsutveckling

Beredningen för

Lärande-, arbetslivs- och
integrationsfrågor

Beredningen för

Samhällsutvecklingsfrågor

Förbundsdirektör
Avdelningen

Beredningen för

Hälsa och social välfärd

Hälsa och social välfärd

Avdelningen

Styrgrupp för
Energikontoret Skåne

Centralt samverkansorgan

Ekonomi och upphandling
Beredningen för

Kommunalekonomiska
frågor

Förbundskansliet

Energikontoret Skåne

Vi har en basorganisation bestående av cirka 20
personer där strateger, chefer, ekonomi, upphandling,
HR och kommunikation ingår. Totalt är vi cirka 75
medarbetare där resterande arbetar inom ramen för olika
samverkansavtal och projekt.
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Finansiering

Kommunförbundet Skåne är en medlemsorganisation som
ägs av de 33 skånska kommunerna. Vi finansieras till cirka
23% av medlemsavgifter. Medlemsavgiften är 0.4‰ av
respektive kommuns skatteintäkter och generella statsbidrag
från föregående år.
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Den större delen av vår finansiering kommer från de många
projekt och samverkansavtal vi driver för kommunerna i
Skåne.

KEFU är rådet för kommunalekonomisk forskning och
utveckling som vi äger tillsammans med Lunds Univesitet
och Region Skåne. Syftet är bland annat att främja
forskning kring offentlig verksamhet.
Vår kurs och konferensverksamhet är självförsörjande
vilket innebär att intäkterna från kurser och konferenser
används för att finansiera de medarbetare som arbetar i den
verksamheten och även konferenslokalerna.

Ägarintressen

Skånes kommuner har genom Kommunförbundet Skåne
ägarintressen i ett antal bolag.
VoB Syd AB som 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 (85%).
Business Region Skåne AB har fyra dotterbolag:
•
•
•
•

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.

Så arbetar
Kommunförbundet Skåne

Under 2018 kommer du att märka att vi samlar allt vi gör under de sex rubrikerna ovan. Vi har en mer traditonell
organisation i grunden men vi ser att fler och fler samarbeten sker tvärsektoriellt genom verksamheten vilket kräver enkla
ingångar för att hitta rätt.
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För att det ska bli så lätt som möjligt för dig som mottagare kommer du i all vår kommunikation att kunna hitta rätt via
dessa rubriker.

Ordförande Kent Mårtensson med alla kommuner

Utvärdering av hjälpmedel inför upphandling

Diskussioner under digataliseringskonferens

Kommunbesök inom projektet Griffin PlugIn

Nätverksträff för Brysselnätverket

Utbildning i statliga ersättningar
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En samlad röst

I flera sammanhang fungerar Kommunförbundet Skåne
som en samlad röst för de skånska kommunerna. Det kan
vara i diskussioner eller förhandlingar där det underlättar
eller ger mer effekt eller som representant i samarbeten av
olika slag.

Som remissinstans

Vi agerar remissinstans och skriver yttranden inom frågor
som rör till kommunal verksamhet.
Genom våra nätverk får vi input till våra experter som
skriver underlag som behandlas i respektive beredning
innan det går vidare till styrelsen och kommunerna.

Som representant i nationella och
internationella nätverk

Vi representerar Skåne i ett flertal nationella och även
internationella nätverk. Där är vår främsta uppgift att hela
tiden lyfta det skånska perspektivet och ta med senaste nytt
hem till de skånska kommunerna.
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Som förhandlingspart eller företrädare

Vi är företrädare för de skånska kommunerna i
samverkansfrågor inom sjukvård som till exempel Hälsooch sjukvårdsavtalet.

Inom kommunal-regional utveckling

Kommunförbundet Skåne koordinerar insatser riktade till
regional, nationell och internationell nivå rörande de största
strategiska frågorna för de skånska kommunerna.
Vi representerar Skånes kommuner i Skånskt
ledningsforum där Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne och
Kommunförbundet Skåne träffas på högsta beslutande
nivå för att säkerställa att inte flera aktörer gör samma sak
men även för att säkerställa att ingenting missas. Enligt
samma princip sker regelbundna möten mellan presidierna
i Kommunförbundet Skåne och Region Skåne.

På nationell och EU-nivå

Vi driver och utvecklar nya former för påverkansarbete
riktat mot nationell och EU-nivå. Exempelvis arrangerar
vi två gånger per år möten för Kommunförbundet Skånes
politiker och de skånska riksdagsledamöterna. Det är ett
viktigt forum för att få senaste informationen till Skåne och
för att lyfta fram det som de skånska kommunerna tycker
är viktigast.
Genom vårt Brysselkontor sker intresse- och
omvärldsbevakning kring frågor av relevans för de skånska
kommunerna. Det kan gälla nya och kommande lagar
eller direktiv men även hur det ser ut i de olika fonder som
ligger till grund för olika projekt som kommunerna kan
söka medel till.

Inom Greater Copenhagen and Skåne
Committee

Inom samarbetet representerar vi främst de skånska
kommunerna som själva inte har plats i styrelse och
arbetsgrupper.
Vi har förtroendevalda eller tjänstepersoner i de flesta
olika delarna av Greater Copenhagen-samarbetet för
att säkerställa det skånska perspektivet i de frågor som
samarbetet fokuserar på.
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Upphandlingar
Kommunförbundet Skåne genomför ett antal större
upphandlingar för Skånes kommuner och kommunala
bolag, i vissa fall även för kommuner i närområdet.
Fördelarna med att göra dessa upphandlingar gemensamt
är många. Förutom att en större upphandlingsvolym ger
bättre avtal är det också resurseffektivt jämfört med att var
och en skulle göra det på egen hand.
Totalt har våra upphandlingar ett årligt värde på cirka 2
miljarder kronor där vårdupphandlingen som nämns nedan
är den största delen.
Upphandlingarna leds från vår enhet för Ekonomi och
upphandling men sker alltid i nära samverkan med
våra experter i avdelningarna och i samverkan med
kommunerna.

Avdelningen Hälsa och social välfärd formar, förvaltar
och genomför kvalitetssuppföljning av de upphandlade
verksamheterna avseende vård, behandling och
handledning.

Telefoni och kommunikationstjänster

När det gäller upphandlingarna ”Fasta och mobila
telefonitjänster” samt ”Kommunikationstjänster” står
avdelningen Samhällsutveckling för sakkunskap. De
här stora och viktiga upphandlingen gör oss till Sveriges
största telefonikund och leder till stora besparingar för
kommunerna och samtidigt möjliggör nya sätt att arbeta
på i takt med digitaliseringen. Under 2018 är målet att
färdigställa telefoniupphandlingen beroende på utfall i
domstolsprocessen.

Hjälpmedel

Energikontoret Skåne är inkopplat för att säkerställa att
rätt krav ställs på hållbarhet, energi och klimat i våra
upphandlingar.

Inom hjälpmedelsområdet gör vi gemensam upphandling
för att ge de skånska kommunerna en kompetent och
kostnadseffektiv hjälpmedelsförsörjning samt att bidra till
att ge de funktionsnedsatta bästa nytta i förhållande till de
medel som avsätts för verksamheten.

Vård, behandling och handledning

Pensionsadministration

Miljöperspektiv
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Vård, behandling och handledning är vår största
upphandling och innefattar för 46 kommuner, där utöver
Skånes kommuner även kommunerna i Kronoberg och
Halland (ej Kungsbacka) ingår. Upphandlingen går in i en
ny upphandlingsperiod som kommer att pågå under hela
2018.

En ny upphandling i vår regi är den för pensionsadministration och förvaltning som har avtalsstart i
december 2018.
Mer information om våra upphandlingar och kontaktuppgifter vid frågor hittar du på kfsk.se/upphandlingar.
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Omvärldsbevakning och
kunskapsspridning
Vår roll

Vi anordnar en mängd seminarier och konferenser för
att dela med oss av erfarenheter från våra många projekt.
Under 2018 kommer vi att arbeta mer med att spela
in dessa och även sända live via webben för att öka
tillgängligheten ytterligare. Nästa nummer av den populära
skriftserien ”Forskning i korthet”, där vi sprider senaste
forskningen inom skolvärlden, kommer vi till exempel spela
in som film.

Våra medarbetare har som uppgift att, inom sina respektive
ansvarsområden, omvärldsbevaka. Genom att delta vid
lokala, regionala, nationella och europeiska seminarier
och konferenser får medarbetarna tidig och relevant
information som sen sprids vidare till kommunerna.

Omvärldsbevakning

En viktig uppgift för Kommunförbundet Skåne är att
stötta kommunerna i sin omvärldsbevakning, alltså att ha
koll på vad som sker inom de olika verksamhetsområdena
både nationellt och internationellt. Att sedan skapa forum
och kanaler för att sprida den här informationen men
även möjliggöra dialog och erfarenhetsutbyte kring olika
sakfrågor är en del av vårt uppdrag.

Kanaler

Vi sprider den här kunskapen på många olika sätt för att
det ska vara så lättillgängligt som möjligt.
Våra nätverk är exempel på ett viktigt forum för att sprida
information och kunskap till kommunerna men är även en
möjlighet för oss att få input från kommunerna.
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Vi har vår hemsida där du kan prenumerera på nyheter från
olika delar av verksamheten. Vi har en mängd nyhetsbrev,
både övergripande och mer specifika som till exempel EUnytt.

Vi har en stor mängd nationella kontakter för att hålla
oss uppdaterade med det som sker. Våra medarbetare
ingår till exempel i nätverk för regionala stödstrukturer
kring kunskapsutveckling med uppdrag att bevaka
kunskapsområdet och tillsammans med nationella
och regionala aktörer skapar samverkan kring
kunskapsutveckling. Tanken med det är att den regionala
nivån ska vara ingången gällande kunskapsspridning från
till exempel Regeringen, SKL och myndigheter för att
kunskapsfrågorna ska samordnas på ett bättre sätt.
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Projekt och samverkansavtal
Kommunförbundet Skåne är till stora delar en
projektorganisation och ungefär två tredjedelar av vår
personal är anställd för att arbeta med ett projekt eller
samverkansavtal.

omsorgsverksamheter, så kallade HSA och SITHS-kort.
Vi utbildar personal i kommunerna och har regelbundna
träffar för dessa personer för att säkerställa hög kvalitet och
säkerhet.

Vi driver drygt 20 större projekt med finansiering från EU,
nationellt eller via samverkansavtal.

Hälso- och livsmedelstillsyn

Projekt

Våra projekt har alltid målet att effektivisera, utveckla
nya metoder eller sprida information till de skånska
kommunerna. Projekten drivs tillsammans med alla eller
flera av kommunerna. Resultaten och erfarenheterna
ska dock alla kunna ta del av, därför har vi ofta
spridningskonferenser eller något material som avslutning
på projekten.
Alla våra projekt finns på kfsk.se/projekt

Samverkansavtal

Vi har flera samverkansavtal med kommuner men även
med Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne med flera. När
det finns tydliga vinster att samordna och samla någon
aktivitet eller verksamhet skriver vi ett samverkansavtal med
de parter som vill vara med, nedan följer några exempel på
aktiva samverkansavtal.
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eHälsoförvaltning

Vi tillhandahåller säkra inloggningsuppgifter i
journalsystem kopplade till kommunernas vård och

Inom kommunernas tillsynsverksamheter inom hälso- och
livsmedelsområdet förvaltar vi ett samverkansavtal vars
syfte är att tillhandahålla fler resurser för metodutveckling
kopplat till tillsynsarbetet i respektive kommun.

Räddningssamverkan Skåne

Alla 16 räddningstjänster i Skåne är kopplade till
samverkansplattformen Räddningssamverkan Skåne som
genom samverkansavtal tillhandahåller specialkompetens
och specialutrustning för alla räddningstjänsterna i Skåne.

Fritt sök

Vi hanterar samverkansavtalet Fritt sök och plattformen
skanegy.se där elever kan söka utbildningar i alla
kommuner. Genom det här avtalet lever samtliga
medverkande kommuner upp till Skollagens krav på att
erbjuda en mängd olika gymnaiseprogram efter elevernas
önskemål. Inom avtalet finns även en elevdatabas som gör
det möjligt att följa elever över tid och gör att kommunerna
på ett enkelt sätt kan ha koll på alla elever och även de
som inte går i skola och därmed går under KAA- det
Kommunala Aktivitetsansvaret.

Några av våra projekt och samverkansavtal under 2018:

Bred Operativ och
Strategisk Samverkan

SKÅNE

Svenska för invandrare - med yrkesinriktning
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Nätverk

Kommunförbundet Skåne driver ett 80-tal nätverk
för förtroendevalda och tjänstepersoner inom de flesta
kommunala verksamhetsområden och nivåer.

Några exempel på nätverk:

eller internationell nivå som är det viktigaste.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nätverkens nytta

•
•

Nätverkens funktion

Nätverken fungerar på olika sätt beroende på önskemålen
från deltagarna. Vissa är uteslutande strategiska
medan andra har fokus på operativa frågor. Vissa har
erfarenhetsutbyte mellan kommunerna som fokus och i
andra är det viktigaste extern input från regional, nationell

Det som framkommer under nätverksträffarna ligger
till grund för mycket som sker i vår organisation. Det
ger oss en bra insyn kring utmaningar och möjligheter
till samverkan inom kommunerna. Det hjälper våra
medarbetare i sin planering och ligger även till grund för
många av de ärenden som går upp till vår styrelse och våra
beredningar.
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Vi har även ett nära samarbete mellan de som driver
nätverken och vår kurs- och konferensverksamhet. För
att kunna erbjuda rätt utbildningar till kommunerna är
inputen från nätverken avgörande.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Barnrättsstrateger i Skåne
BBiC - nätverksmöten, referensgruppsmöten, samordnarträff
Beslutsstöd (insatser vid funktionsvariationer)
Budgetnätverk
Brysselnätverket
Bygglovshandläggare (Sydlov)
Digitaliseringssamordnare
Ekosystemtjänster
Energirådgivarna i Skåne
Energioptimeringsnätverk för kommunala lokaler och
fastigheter
Ekonomichefsnätverk
Strategiska EU-nätverket
Handläggare av bostadsanpassningsbidrag
Integration - Strategiskt integrationsforum
IT-chefsnätverk
Kommunala hjälpmedelstekniker
Kommundirektörsnätverket
Kommundoktorandnätverk
Miljöchefer
Säkerhetschefer
Tekniska chefer/ samhällsbyggnadschefer
Upphandlingsnätverket
Yrkes-sfi utbildningsanordnarnätverk

Alla våra nätverk hittar du på kfsk.se/nätverk.
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Kompetensutveckling

Tack vare vår kurs- och konferensverksamhet kan vi erbjuda
de skånska kommunerna lokalt förankrad, via nätverken,
och kostnadseffektiv kompetensutveckling inom de flesta
kommunla verksamhetsområden.
Med bas i vår konferensvåning i Lund anordnar vi runt 150
kurser, utbildningar och konferenser årligen. De är till stor
del förlagda i Lund men vi här även aktiviteter förlagda
runt om i Skåne.
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Samtliga aktiviteter som planeras och genomförs riktar
sig till politiker och tjänstepersoner i kommunerna
och har som mål att vara en del i respektive kommuns
kompetensutveckling av sin personal. Genom det
ömsesidiga erfarenhetsutbytet kopplat till möjligheten att

få ny och aktuell kunskap är utbildningarna, seminarierna
och konferenserna viktiga delar i kompetensutvecklingen
för kommunernas förtroendevalda och tjänstepersoner
och då i förlängningen viktiga delar i kommunens
eget utvecklingsarbete med målet att öka servicen till
kommunmedborgarna.
Vi hjälper även kommunerna med uppdragsutbildningar
om detta önskas. Tack vare vårt kontaktnät av utbildare
kan vi arrangera utbildningar på plats i någon av våra
medlemsskommuner om så önskas.
Behöver ni hyra lokal för ett eget möte eller liknande
finns den möjligheten också för våra medlemmar. Mer
information hittar du på kfsk.se/boka.
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Prioriterade områden

Styrelsen har pekat ut följande sex områden som prioriterade under 2018

Digitalisering

I det alltmer digitaliserade samhället skapas nya tjänster
och möjligheter som vi bör bejaka för en stark och hållbar
tillväxt. Kommunförbundet Skåne hjälper kommunerna via
utbildningar och informationsspridning. Genom alla våra
nätverk har vi bra forum för att kartlägga vilka behov som
finns.
Vi ska som regional aktör å kommunernas vägnar främja
olika digitaliseringsprocesser som kan bygga vidare på
infrastrukturen för bredband.
Under 2018 erbjuder
vi grovkartläggningar
av kommunernas
digitaliseringsmognad. Det
sker på ledningsnivå med
återkoppling till politiken för
att se vilka övergripande insatser
som eventuellt behövs.
Vi fortsätter under 2018 att driva ett nätverk
för kommunala tjänstepersoner med ansvar för
digitaliseringsfrågor. Dessutom sammankallar vi ett nätverk
för dem som är verksamma inom geodataområdet och
plansamverkansområdet.
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Vi ingår även i en samverkansgrupp med Region
Skåne för att effektivt ta höjd för framtidens behov av
informationsmiljöer och utveckling av välfärdsteknologi
gällande e-hälsa.

Upphandlingar

Vår största upphandling, gällande vård, behandling
och handledning för 46 kommuner, går in i en ny
upphandlingsperiod som kommer att pågå under hela
2018.
Upphandlingen ”Fasta och mobila telefonitjänster”, även
kallad Telefoniupphandlingen, ligger i januari 2018 i
Kammarrätten för överprövning.
Under 2018 kommer vi
förhoppningsvis att slutföra
upphandlingen vilket leder till
ytterligare prissänkningar för
kommunerna.
Upphandlingen av ”Kommunikationstjänster” går in på sitt
sista år, därför kommer vi att påbörja upphandlingsarbetet
tidigt under 2018 så att vi är väl förberedda inför nytt avtal.
Under 2018 kommer vi arbeta med en ännu tydligare
koppling mellan upphandlingar och miljö- och
hållbarhetsfrågor för att säkerställa högsta kvalitet även
inom miljöområdet.

EU-information till kommunerna

Utifrån att det under hösten 2017 gjordes ett handslag
mellan Kommunförbundet Skånes ordförande,
representanter från Region Skåne och EU-minister Ann
Linde kring insatser för att involvera fler kommuner
i Skåne i EU-relaterade frågor, kommer en mängd
informationsinsatser att planeras och genomföras 2018.

Uppdraget för Kommunförbundet Skånes verksamhet inom
EU- och internationella frågor utgår från kommunernas
behov och den långsiktiga nyttan.
Genom våra EU-finansierade
projekt sprider vi kunskap och
kännedom om möjligheter
med EU-finansiering.
Eftersom våra projekt riktar
sig till såväl förtroendevalda
som tjänstepersoner, företag
och allmänheten når vi ut
brett med information om det
stöd som finns inom EU.

Barn och ungdomsfrågor inom
socialtjänsten

Barn och unga som är i behov av insatser från socialtjänsten
tillhör i många fall de mest utsatta i vårt samhälle. Det
är därför viktigt att socialtjänstens
personal har goda förutsättningar att
möta barn och unga. Barn och ungas
delaktighet är centralt för att kunna
identifiera behov och erbjuda rätt stöd
liksom att det finns en välfungerande
samverkan med skola och elevhälsa.
Psykisk ohälsa hos barn och unga
ökar. Ett angeläget område är att ytterligare stärka
samverkan mellan kommuner och landsting i de fall barn
och unga behöver insatser från både hälso- och sjukvård
och socialtjänst. Inom Kommunförbundet Skåne finns
ett flertal pågående insatser inom området och under året
kommer vi att samla dessa för att på ett kraftfullt sätt agera
i frågorna tillsammans med de skånska kommunerna.

Integration

Vi arbetar aktivt med integrationsfrågorna i samverkan
med kommunerna, Länsstyrelsen Skåne, Migrationsverket,
Arbetsförmedlingen, Regional överenskommelse för att
underlätta asylsökandes och nyanländas etablering (RÖK),
Kompetenssamverkan Skåne (KoSS) och Partnerskap
Skåne.
Arbetet kan följas via integrationsbloggsbloggen
(kfsk.se/integrationsbloggen) där vi delar med oss
av såväl goda exempel som nya nationella riktlinjer,
ombärldsbevakning och mycket annat.
Projektet BOSS (Bred Operativ
och Strategisk Samverkan) med
inriktning ensamkommande barn
och unga avslutas i september
2018 och styrgruppen har inlett en
diskussion gällande hur vi säkrar de
resultat och metoder som BOSS-projektet genererat så att
de kan fortsätta att utvecklas.

Klimatanpassning och energieffektivisering

Stort fokus kommer att ligga på att utveckla det stöd vi
erbjuder kommunerna inom ekosystemtjänster där vi
bland annat har en projektansökan inne som kan hjälpa
deltagande kommuner med konkreta insatser.
Genom samarbetet Klimatsamverkan Skåne och många
av våra andra projekt bidrar vi med påverkanssarbete och
kunskapsspridning inom detta
aktuella och viktiga område.
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Energikontoret Skåne
Inledning

Avdelningen Energikontoret Skåne driver projekt
inom fokusområden som vindkraft, sol, biogas och
energieffektivisering. Projekten har den övergripande
målbilden att hjälpa kommuner och företag i Skåne att nå
de globala mål för klimat och energi som FN nådde fram
till vid konferensen i Paris 2015.
Våra projekt genomförs i nära samverkan med lokala
aktörer från olika delar av samhället; kommuner, företag
och idéburen sektor. Genom vår verksamhet hjälper vi
samhället med den genomgripande samhällsomvandling
som krävs för att framtida generationer ska kunna leva med
trygga och hållbara energilösningar.
Våra projekt ger kommunerna verktygen att bli
klimatsmarta och att sänka sina energikostnader, vilket
höjer resurseffektiviteten i verksamheter som deltar i
projekten. Vi strävar efter att inspirera och engagera
för att hitta positiva lösningar på samtidens energi- och
klimatutmaningar tillsammans med kommunerna.

Mål

Energikontoret Skånes långsiktiga verksamhetsinriktning
finns beskrivet i en övergripande strategi för 2016-2020
som finns på hemsidan energikontoretskane.se.
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Prioriterade nya verksamheter under 2018
•

Omvärldsbevakningsaktiviteter för att fånga ny
teknisk utveckling, internationella partners och nya
finansieringsformer prioriteras.

•

•

Ordförandeskapet i Klimatsamverkan Skåne tas
tillvara för att stärka Energikontoret Skånes roll
som handlingskraftig regional energiaktör. Genom
Klimatsamverkan Skåne ska en regional strategi för
energi och klimat implementeras, baserad på regionala
strategier och rapporten Klimatsäkrat Skåne.
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. Speciellt
behöver formerna för hur Energikontoret Skåne
involveras och bidrar till Kommunförbundet Skånes
övriga arbete med forskning och innovation etableras,
där utvecklingsprojekten som vi driver, flera av dem där
akademin ingår, är en viktig del.

Aktiviteter

Genom aktiviteter i de drygt 20 projekt som avdelningens
medarbetare driver skapas möjligheter till erfarenhetsutbyte
och gemensam kompetensutveckling för kommunernas
politiker och tjänstepersoner, företag och organisationer.
Dessa insatser utgår ifrån den omvärldsbevakning som
avdelningens medarbetare bedriver samt utifrån dialog om
behov med parter i projekt och nätverk.
För att se våra olika projekt besök kfsk.se/projekt.
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Ekonomi och upphandling
Enheten Ekonomi och upphandling är en intern
servicefunktion för styrelse, ledning och avdelningarna
inom Kommunförbundet Skåne. Vidare samordnar och
ansvarar enheten för upphandlingar både internt och
externt, juridisk hjälp vid avtalsskrivande samt utbildar
medarbetarna i upphandlingsfrågor.

Enheten Ekonomi och upphandling ska vara en samordnad
och kvalitativ funktion inom framför allt områdena
upphandling, budget, uppföljning, redovisning och
lönehantering.

Påbörja nya upphandlingar
• Post, avtalsstart 			
2018-11-01
• Pensionsförvaltning, avtalsstart
2018-12-01
• VO-Enstaka platser gällande LSS,
PSYK och Äldre, avtalsstart 		
2019-09-01
• IFO- HVB-vuxna/arbetskooperativ,
HVB-barn/unga, Öppenvård och
Konsultentstödda familjehem,
avtalsstart 				2020-09-01
• Handledning, avtalsstart 		
2019-10-01
• Telefoni, färdigställa upphandlingen
beroende på utfall i domstolsprocessen

Upphandling:

Nätverk och beredning:

Mål

Enheten genomför upphandlingar och förvaltar avtal
inom Kommunförbundet Skåne, men framförallt för
Skånes kommuner. Vi anordnar även nätverksträffar
för upphandlingschefer och upphandlingsansvariga i
kommunerna.
Utöver löpande arbetsuppgifter under 2018, kommer
fördjupad kartläggning gällande behov av upphandling/
avtal internt och externt genomföras. Större arbeten som
pågår under året är nya upphandlingar inom Vård- och
omsorg, Individ- och familjeomsorg och handledning,
pensionsadministration samt posttjänster.
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Förvaltning av löpande avtal:
• Telefoni
• Flygfoto
• Post
• IFO/VO/Handledning

Enheten samordnar ett antal nätverk med de skånska
kommunerna:
Ekonomichefsnätverk
- Nätverket bjuder dels in personer från till exempel SKL
för få information om aktuella ekonomiska frågor och få
möjlighet att diskutera och dels utbyta tankar, idéer och
information mellan varandra hur man hanterar ekonomiska
frågor i kommunen.
Budgetnätverk
- Nätverket består av budgetchef/controllers/ekonomer
från kommunen. Syftet är att kunna utbyta tankar och
erfarenheter avseende aktuella budgetfrågor i kommunerna.
Upphandlingsnätverk
- Nätverk bestående av upphandlingsansvariga i
kommunerna och fungerar som ett forum för att utbyta
tankar och erfarenheter kring upphandlingsfrågor.

Internkontrollplan

Styrelsen tar i februari beslut om Internkontrollplan 2018
för Kommunförbundet Skåne. Syftet med internkontroll är
bland annat att granska viktiga rutiner och processer inom
våra verksamheter och är ett verktyg för att hantera risker
och för att förebygga att fel uppstår. Planen innehåller 16
kontrollmoment där granskning ska ske under 2018 och
återrapporteras till styrelsen två gånger per år.
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Hälsa och social välfärd
Avdelningen Hälsa och social välfärd arbetar brett med
de flesta frågor som rör människans hälsa och sociala
välfärd. Avdelningen driver två ESF-projekt i samverkan
med ett antal kommuner. Avdelningen har fokus på
det hälsofrämjande och förebyggande arbetet inom
alla sakområden. Vi arbetar med ett tydligt kvalitets-,
forsknings- och utvecklingsfokus och är en länk mellan
nationell, regional och lokal nivå. Vi samarbetar och
samverkar med kommuner och med huvudmän som
Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne, Socialstyrelsen, SKL,
kommunförbunds- eller regionförbundsrepresentanter i
andra län och andra organisationer och myndigheter.

Socialpsykiatri

Arbetet under 2018 utgår till stor del från den statliga
psykiatrisatsningen. Den regionala ramöverenskommelsen
kommer att revideras och samverkan med Region Skåne
och brukarföreningarna i psykiatrin kommer främst att ske
genom Regional samverkansgrupp psykiatri.

Barn och unga

Implementeringen av BBIC, Barns Behov I Centrum
sker via grundutbildning och fördjupningsutbildning
i samverkan med kommunerna. Nätverksträffar och
samverkan med andra berörda myndigheter är en
central del av uppdraget. Under 2018 arbetar vi i ett
samverkansprojekt med Socialstyrelsen med syftet att
testa användbarhet och nytta av BBIC-variablerna för
systematisk uppföljning, öka kunskaperna om värdet
av systematisk uppföljning som grund för individuell
uppföljning och verksamhetsutveckling samt att skapa ett
stöd för användningen av BBIC:s variabler för systematisk
uppföljning. I studien ingår 16 skånska kommuner och 14
jämförelsekommuner i hela landet.
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Barnrättsforum Skåne, som är en regional plattform
med representanter från Kommunförbundet Skåne,
Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne, Malmö Universitet,
Nätverket för idéburen sektor samt fem kommuner,
fortsätter arbetet med att stödja och samordna utveckling
av hållbara strategier för att implementera och tillämpa
barnkonventionen i Skåne. Under våren 2018 genomförs
den sjunde regionala utbildningssatsningen kring
Konventionen om barnets rättigheter, vilket innebär att det
till sommaren finns 260 utbildade barnrättsstrateger i Skåne.
Vi arbetar för att fler initiativ tas gällande att inrätta
familjecentraler i kommunerna. Avsikten med att öka antalet
familjecentraler är att skapa en hälsofrämjande arena för blivande
föräldrar och barnfamiljer och främja trygga uppväxtvillkor.

Missbruk och beroende

Implementeringen av ASI, Addiction Severity Index,
fortsätter med utbildning samt metod- och utvecklingsstöd
och genom att samordna nätverksmöten. De nya
bestämmelserna kring spelmissbruk innebär att den
regionala ramöverenskommelsen avseende missbruk
och beroende kommer att uppdateras. Vi kommer att
genomföra utbildningsaktiviteter avseende spelmissbruk
tillsammans med Region Skåne och Länsstyrelsen Skåne.

Samverkansorganisationen för hjälpmedelsfrågor

Målet med verksamheten är att ge de skånska
kommunerna fördelar i form av en kompetent och
kostnadseffektiv hjälpmedelsförsörjning samt att bidra
till att ge de funktionsnedsatta bästa nytta i förhållande
till de medel som avsätts för verksamheten. Arbetet
löper på kontinuerligt med upphandlingar, uppföljning,
samordning av regionala nätverk, standardiseringsarbete,
kompetenssatsningar och nationell bevakning.

Ramupphandling avseende vård,
behandling och handledning

Kommunförbundet Skåne genomför ramupphandling
avseende vård, behandling och handledning för 46
kommuner i Skåne, Halland och Kronoberg. Vi tar fram
förfrågningsunderlag i samarbete med upphandlare och
genomför kvalitetsuppföljning av verksamheterna. Under
2018 kommer vi att följa upp avtalen med besök ute i
verksamheterna och förbereda en ny upphandling inom alla
aktuella områden.

Projekt finansierade genom Europeiska
Socialfonden

BOSS, Bred Operativ och Strategisk Samverkan, är ett
tvåårigt projekt som ägs av Kommunförbundet Skåne
och medfinansieras av Länsstyrelsen Skåne, Region
Skåne och 16 skånska kommuner. Syftet är att utveckla
och stärka förvaltningsövergripande samverkan för
att underlätta ensamkommande och nyanlända barn
och ungas integration i samhället samt att stödja nya
former av samverkansstrukturer. Projektet avslutas i
september 2018 och fokus under året kommer att ligga
på utbildningsinsatser, stöd till lokala förändringsarbeten,
nätverksarbete samt slutrapportering av projektet.
DigiLitt.kom är ett nytt projekt som kommer att arbeta
med att främja ett långsiktigt och ständigt lärande kopplat
till digitaliseringen inom vård- och omsorgsverksamheter.
Kommunförbundet Skåne driver projektet tillsammans
med åtta kommuner i Skåne och en kommun i Blekinge.

Forskning och kvalitetsutveckling

Avdelningen deltar i en mängd olika nätverk på nationell
nivå med fokus på kunskapsutveckling och samordnar dessa
på regional nivå. Vi utgör en regional stödstruktur för
kunskapsutveckling och samordning av statliga satsningar
och initiativ inom socialtjänst samt angränsande hälso- och
sjukvård. Vi bedriver samverkan med de skånska lärosätena
och leder ett regionalt FOU-nätverk.

Avdelningen kommer att fortsätta samordna nätverksträffar
inom Öppna Jämförelser med fokus på användandet av
rapporterad statistik. Utbildningsaktiviteter och stöd inom
IBIC, Individens Behov i Centrum, kommer att erbjudas
under året.

Likarättsarbete

Vi bistår kommunerna med stöd i likarättsarbetet genom
expertis i sakfrågor och genom processhandledning baserat
på en utvärderad modell i verksamhetsutveckling. Arbetet
med jämställdhet, jämlikhet och antidiskriminering är
prioriterat i alla de skånska kommunerna.

Hälso- och sjukvård i samverkan

Avtalet innebär, förutom en grundöverenskommelse, ett
gemensamt utvecklingsåtagande med syfte att successivt
och tillsammans höja kvaliteten för den enskilde samtidigt
som resursanvändningen ska förbättras. Fokus kommer
att ligga på uppföljning och följsamhet till avtalet. Arbetet
med en rehabiliteringsutredning kopplad till hälso- och
sjukvårdsavtalet kommer att påbörjas under 2018. Den nya
lagstiftningen kring samverkan vid utskrivning ställer nya
krav på samverkan och en ny överenskommelse avseende
detta kommer att tecknas under året.

Folkhälsa

Fortsatt fokus på att stärka arbetet med befolkningens
hälsa och en mer jämlik hälsa i Skåne, utifrån ”Samverkan
för en jämlik hälsa i Skåne” – ett samverkansavtal 2017
och 2018 mellan Region Skåne och Kommunförbundet
Skåne. Kommunerna har via delregionala uppstarts- och
utbildningsdagar erbjudits kompetensutveckling och
processtöd kring hur normmedvetet utvecklingsarbete kan
skapa förutsättningar för en mer jämlik hälsa och främja
social hållbarhet.Under 2018 kommer vi bland annat att
arbeta med att sprida lärande exempel och inspirera till nya
normmedvetna processer i kommunerna.
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Lärande, arbetsliv och
integration
Inledning

Avdelningen Lärande, arbetsliv och integration har en bred
verksamhet som innefattar lärande och utbildningsfrågor
genom hela livet, från förskola och grundskola till
gymnasienivå och kommunal vuxenutbildning.
Arbetsmarknadsfrågor som kompetensförsörjning, att få
människor i arbete och ökad integration av nyanlända är
också frågor som avdelningen lägger stort fokus på.

Målgrupp

Genom våra olika projekt, nätverk och seminarier är alla
yrkeskategorier inom avdelningens verksamhetsområde
berörda av vår verksamhet. I första hand arbetar vi i
samarbete med nätverk med förvaltningschefer och olika
nyckelkompetenser samt styrgrupper kopplade till de skilda
verksamheterna.

Mål och aktiviteter

Vårt övergripande mål är att stödja kommunernas arbete
och främja regional samverkan och vara den samlade rösten
i för kommunerna viktiga frågor.
Avdelningen ska bistå kommunerna i de utbildningsarbetsmarknads- och integrationsfrågor de behöver utveckla
samverkan kring. Detta innefattar de utmaningar som
enskilda kommuner inte själva kan hantera eller som kräver
samverkan med andra aktörer.
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FoU Skola

FoU Skola bidrar till samverkan mellan olika nivåer och
aktörer i skolsystemet och i regionen genom gemensamt
lärande och gemensamma mötesplatser.

Verksamheten stöttar erfarenhetsutbytet på
förvaltningschefskonferenserna inom utbildningsområdet.
Inledningsvis organiseras samverkan utifrån området
skolans digitalisering.

Vård och omsorgscollege

Vård och omsorgscollege arbetar kontinuerligt med
kompetensförsörjning och vidareutbildning av
vårdpersonal, främst undersköterskor och vårdbiträden.
Under året ska bland annat fler språkombud utbildas som
ett led mot mer språkutvecklande arbetsplatser för att
underlätta integration och kompetensförsörjning.

Teknikcollege Skåne

Teknikcollege Skåne matchar skånsk industris framtida
kompetensbehov med teknik- och industriutbildningar på
gymnasie- och vuxenutbildningsnivå. Teknikcollege Skåne
arbetar också för att öka kunskapen om och intresset för
tekniska utbildningar. Under året ska bland mycket annat
Möjligheternas värld, LegoLeague och Teknik-kollo för
flickor genomföras. Aktiviteter i samband med statens
nyindustrialiseringsstrategi kommer också att genomföras.

Yrkes-sfi i Skåne

Yrkes-sfi i Skåne är svenskundervisning med fokus på
yrkesspråket. Syftet är att förkorta tiden till arbete eller
företagande för nyanlända. Yrkes-sfi är ett samarbete
mellan alla skånska kommuner, Arbetsförmedlingen
och Länsstyrelsen Skåne. I dagsläget planeras ett antal
utbildningar inom flera yrkesområden. Det finns nu
utbildningar inom de vanligaste gymnasieyrkena och
dessutom några så kallade akademikerspår. Under 2018
kommer verksamheten att utvecklas för att kunna hantera
fler elever då efterfrågan snabbt ökar.

Gymnasiesamverkan Skåne

Antagnings och IKE-system är kärnan i gymnasiesamverkan
Skåne och har även stor betydelse för kommunernas
förmåga att hantera det kommunala aktivitetsansvaret
(KAA) för ungdomar. Kommunförbundet Skåne stöttar
de personer i kommunerna som arbetar i systemen med
bland annat antagning, ekonomi och KAA. En utmaning
under det kommande året är att arbeta för att säkerställa
efterlevnaden av det nya datalagringsdirektivet från EU,
GDPR.

Integration

Inom integrationsområdet, som berör alla verksamheter,
arrangeras samordnings- och samverkansmöten med
kommunerna delregionalt inför möten inom ramen
för den Regionala överenskommelsen för att underlätta
asylsökandes och nyanländas etablering (RÖK).
Avdelningen erbjuder strategiska forum för nyanländas
etablering och integration, mötesplatser för Skånes
kommuner med målsättning att stimulera till lärande,
erfarenhetsutbyte och ökat och fördjupat kommunalt
samarbete inom integrationsområdet. Dessa arrangeras
kring de teman som kommunerna efterfrågar, samt även
som öppna forum med utrymme för samtal kring det som
är aktuellt för dagen.
Inom RÖK och Partnerskap Skåne finns en målsättning
inför 2018 om mer konkret verksamhet utifrån de
prioriterade områdena. Partnerskap Skåne är RÖKs
operativa arena inom samhälls- och hälsokommunikation,
föreningsaktiviteter och forskning.

VALLE 2.0 och RegioVux

Arbetet inom projektet VALLE 2.0 och RegioVux kommer
under året att ingå i den övergripande regionala plattform
för utbildning och arbetsmarknadsinsatser för vuxna som
är under utvecklande i samarbete med Arbetsförmedlingen,
Region Skåne och Länsstyrelsen Skåne.

Det innebär att pågående processer inom de båda
projekten fortsatt kan utvecklas inom specifika områden
som validering samt verksamhetsutveckling generellt.
Särskilt fokus riktas mot operativ samverkan på tvären av
verksamhetsområden samt ökad samverkan med aktörer
inom arbetslivet.

PlugIn och Griffin PlugIn

Projektet PlugIn avslutas under året och de kunskaper
projektet genererat sprids i avdelningens nätverk och via en
spridningskonferens för kommuner som önskar utveckla
sina insatser för unga som varken arbetar eller studerar.
Projektet GriffinPlugIn som arbetar mot delvis samma
målgrupp men avgränsad till de som står utanför utbildning
inom det kommunala aktivitetsansvaret avslutas också
under året.

Hela vägen

En ansökan till ESF om att utveckla verksamhet till
stöd för ungdomar och unga vuxna med psykosociala
funktionshinder är inlämnad. En bred koalition av
aktörer från statliga myndigheter och kommuner till
intressegrupper och forskningsvärlden står bakom ansökan.
Beslut om projektet förväntas i mars.
Utöver detta arbetar avdelningen med information om
arbetsmarknad och utbildning till ungdomar, att höja
läraryrkets attraktivitet och att hjälpa kommuner att
utveckla planer för studie- och yrkesvägledning.
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Samhällsutveckling
Inledning

Avdelningen Samhällsutveckling kan kortfattat beskrivas
som den del av Kommunförbundet Skåne som utvecklar
stöd till medlemskommunerna inom de flesta områden
knutna till den fysiska plats där människan lever, bor och
verkar.
Avdelningen utformar och tillhandahåller stöd inom
områdena: Planera, bygga och bo, Politik och påverkan,
Digitalisering, EU- och internationella frågor, Forskning,
utveckling och innovation.
Arbetet inom avdelningen görs av medarbetare knutna
till tre definierade grupper: Digitalisering/eHälsostöd,
EU- och internationella frågor och Planera, bygga, bo och
leva. Dessa grupper träffas regelbundet för att stämma
av pågående processer och för att utveckla nya idéer som
grund för framtida arbete.

Planera, bygga, bo och leva

En rad aktiviteter inom detta område planeras under
2018. Förutom regelbundna nätverksträffar för
kommunala yrkeskategorier med ansvar för frågorna är
Kommunförbundet Skåne en aktiv part i planering och
genomförande av Skånes plan - och byggdag samt när
det gäller de återkommande konferenserna inom Skånskt
bostadsnätverk.
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Politik och påverkan

Under 2018 fortsätter dialogforumen mellan
Kommunförbundet Skånes politiker och de skånska
riksdagsledamöterna, ”Skånebänken”. Dialogerna syftar

dels till att lyfta upp lokala angelägna frågor till nationell
nivå och dels till att förmedla information från riksdagen
om aktuella processer som kan komma att beröra Skånes
kommuner.
Bland annat för att identifiera frågor till detta forum
bjuder Kommunförbundet Skånes ordförande in till KSOforum fyra gånger under 2018. Målgruppen är endast
ordförandena i de 33 skånska kommunstyrelserna.
Som vanligt arrangeras två kommunledningskonferenser
under 2018 och i samarbete med Region Skåne arrangeras
dessutom två så kallade temakonferenser. Samtliga
konferenser riktar sig till kommunledningarna och har som
syfta att lyfta aktuella frågor av strategisk karaktär.
Kommunledningsresan 2018 går till Danmark 25-27 juni
för att dels följa upp vad som har hänt i några av de danska
kommuner som besökte vid motsvarande resa 2010 och
dela för att diskutera Greater Copenhagen-samarbetet,

Digitalisering

Även under 2018 har Kommunförbundet Skånes styrelse
pekat ut digitalisering som ett prioriterat område för
förbundets arbete.
Under 2018 kommer vi att fortsätta erbjuda olika former
av utbildningar för att öka kunskapen om digitaliseringens
möjligheter.
Alla kommuner erbjuds under 2018 att med hjälp av
avdelningens medarbetare genomföra en nulägesanalys

av digitaliseringsmognaden i kommunen. Kanske som
ett första steg i ett strukturerat arbete med utveckling av
kommunens service med hjälp av digitalisering för att öka
nyttan för slutanvändarna, kommunmedborgarna.

olika nivåer i de skånska kommunerna. Inom området
Politik och påverkan är målgruppen främst politiker
knutna till de skånska kommunerna men också politiker på
regional och nationell nivå.

Ett viktigt arbete under 2018 är också att samverka med
exempelvis Region Skåne när det gäller länsövergripande
digitaliseringssatsningar av olika slag så att det inte
genomförs dubbelarbete och byggs dubbla stödstrukturer.

Mål

EU- och internationella frågor

Aktiviteter

Inom ramen för det handslag Kommunförbundet Skånes
ordförande gjorde med EU-minister Ann Linde hösten
2018 kommer avdelningen under 2018 att genomföra
förstärkta utbildningsinsatser för de skånska kommunerna
politiker och tjänstepersoner med syfta att öka kunskapen
om EU och om EU:s möjligheter att medfinansiera
kommunala utvecklingsprojekt

Målgrupp

Målgruppen för avdelningens arbete utgörs till största del
av tjänstepersoner verksamma i olika befattningar och på

Målet med arbetet inom avdelningen är att underlätta för
kommunerna att utföra sina respektive uppdrag gentemot
medborgarna i kommunerna.

Genom aktiviteter i de drygt 20 nätverk som
avdelningens medarbetare håller i skapas möjligheter till
erfarenhetsutbyte och gemensam kompetensutveckling för
kommunernas politiker och tjänstepersoner. Dessa insatser
utgår ifrån den omvärldsbevakning som avdelningens
medarbetare ägnar sig åt.
Avdelningens medarbetare samordnar också gemensamma
kommunala satsningar inom ramen för samverkansavtal,
exempelvis inom eHälsotjänstområdet, miljöområdet och
räddningstjänstverksamheterna.
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Verksamhetsstöd
Verksamhetsstöd är en enhet inom Kommunförbundet
Skåne som arbetar med politisk beredning och utredning,
HR-frågor, möten- och kompetensutveckling och
kommunikationsfrågor.

Mål

Genom att arbeta tydligt och strukturerat mot
förtroendevalda på kommunal, regional och nationell
nivå bidrar vi till ökad samverkan och samförstånd och
säkerställer att kommunernas behov lyfts fram. Enhetens
uppgift är att stötta och utveckla Kommunförbundet
Skånes verksamhet för att kommunerna ska få maximal
nytta.
Vi ska bedriva en kurs- och konferensverksamhet med ett
utbud som matchar kommunernas önskemål. Genom tät
kontakt med medarbetare och nätverk säkerställer vi detta.

HR

HR ska säkra att Kommunförbundet Skåne uppfyller
gällande lagkrav och regelverk som krävs av organisationen
som arbetsgivare.
Kommunförbundet Skåne ska vara en attraktiv arbetsgivare
som lockar kompetent personal och fortsätta vara en
hälsosam och bejakande arbetsplats med höga hälsotal.
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Utveckla arbetet med och stötta regionala HR-funktioner
via personalchefsnätverket.

Aktiviteter

Enheten ansvarar för att samordna och genomföra möten
med Kommunförbundet Skånes arbetsutskott, presidie
och styrelse med syftet att möjliggöra beslut kring
förbundets verksamheter och för frågor av vikt för våra
medlemskommuner.
Att planera och förbereda dialogmöten med skånska
riksdagsledamöter och skånska kommunpolitiker
för att utveckla en gemensam mötesplattform där
informationsutbyte är möjligt.

Kommunikation

Inom enheten finns även kommunikation som
driver och utvecklar Kommunförbundet Skånes
kommunikationsarbete, stöttar medarbetare och projekt
inom kommunikation, håller internutbildningar och
utvecklar våra webbplatser och vårt intranät.
2017 anordnades VIDEOkonf tillsammans med Malmö
stad för första gången. Målet är att arbeta vidare med det
konceptet för att stötta och inspirera kommunikatörer i
de skånska kommunerna inom området rörlig bild utifrån
deras önskemål, utmaningar och möjligheter.

Möten och kompetensutveckling

Arbetar med planering av kurser, konferenser,
nätverksträffar och andra möten. Arbetet omfattar arbetet
inför, det praktiska kring genomförandet och efterarbete
som till exempel utvärderingar.
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