
De 33 skånska kommunernas intresseorganisation





• 33 kommuner
• Ca: 1,3 miljoner invånare
• Ca: 135 000 anställda inom 

kommunal sektor

Skåne i siffror





Värna och 
stödja utvecklingen
av det kommunala
självstyret

Vårt uppdrag



Bevaka 
kommunernas 
intressen inom 
samtliga 
verksamhets-
områden

Vårt uppdrag



Främja 
samverkan mellan 
kommunerna

Vårt uppdrag



Bistå 
kommunerna i 
utvecklingen av 
deras verksamhet

Vårt uppdrag



Organisation - politisk



Finansiering



En organisation 
i förändring

Vad har gjorts och 
vart är vi på väg?



Vård och omsorg

Beredningar

Samhällsbyggnad

Kollektivtrafik 
/infrastruktur

Kultur och fritid

Utbildning

AU

Styrgrupp 
Energikontoret

Kommunalekonomiska 
frågor

Organisation - hur var det?
Förbundsdirektör

Assistenter Förbundssekreterare:
• Vård och omsorg
• Samhällsbyggnad
• Teknik, VA, räddningstjänst
• Miljö
• Kommunikation/infrastruktur
• Kultur, fritid, näringsliv, ideburen sektor
• Skola/arbetsliv - gymnasie
• Skola - grundskola
• Kommunövergripande
• EU - fonder och program (Brysselkontor)
• FoU Skola
• FoU Välfärd
• FoI
• Folkhälsa
• Upphandlingsprojekt

Ekonomi - konsult

IT- eHälsa

Kurs och konferens

Energikontoret Ekonomi

Diverse projekt



Organisering i avdelningar
• Tydligare internt
• Tydligare externt
• Varje chef ansvarar för 

respektive avdelning, 
projekt och beredning/-ar

• Ledningsgrupp med 
avdelnings- enhetschefer

• Långsiktig strategi och 
förändringsprocess

Organisation - så är det nu!



Var ska vi verka?

”Glokalt”

Del regionalt

Kommunerna



Sedan 2013 har vi representation i Bryssel
50% i Bryssel och 50% i Skåne

Hämta på www.kfsk.se/eu



Skåne först i Sverige - och kanske i Europa?!

Vi berättar om arbetet med att ha utbildat minst en 
barnrättsstrateg i varje skånsk kommun!

Hur gjorde vi och hur går vi vidare?

28 juni i Öresundshuset

Almedalen 2015



SKÅNE

Lite mer av vad vi gör



Kompetenssamverkan Skåne vill skapa en samsyn bland 
aktörer inom regional kompetensförsörjning och 

utbildningsplanering på kort och lång sikt.



Forskningskommun ger skånska kommuner en 
kvalitetsstämpel på att man utnyttjar möjligheterna att 

använda medverkan och engagemang i forskning som en del 
av kommunens strategiska utvecklingsarbete inom miljö och 

samhällsplanering.



Det öppna Skåne 2030 är resultatet av en omfattande dialog 
med medborgare, civilsamhället, näringslivet och offentlig 

sektor. Ett öppet Skåne som välkomnar pluralism, fler 
människor, nya idéer och som kännetecknas av hög tolerans 

och stor delaktighet i gemensamma samhällsfrågor.



För effektiva klimatåtgärder i hela Skåne
100% fossilbränslefritt Skåne 2020 är en av satsningarna.



En driven energiaktör i Skåne. Vi arbetar för 
energieffektivisering och en ökad andel förnybar energi. Våra 
experter driver projekt och verksamheter för den regionala, 
nationella och internationella energiomställningen och för 

långsiktig samhällsutveckling.



Ett samarbete mellan flera skånska kommuner för att öka 
intresset för teknikutbildningar.

SKÅNE



Ett samarbete mellan arbetsgivare, fackförbund och utbildare 
som arbetar för att öka intresset för utbildningar och yrken 

inom vård och omsorg.



Plattformen för fritt sök inom gymnasieutbildningar i Skåne 
med info och SYV-chatt.



Ny förbundsdirektör sedan 2012:
Uppdrag: samla ihop och utveckla organisationen

Tydlighet:
Syfte - vision - mål - delmål
Budget / verksamhetsplan

Uppföljning och utvärdering
Intern mötesstruktur och verksamhetsmöten



Utåtriktad verksamhet

Vitalisera kommunchefsgrupp
SLF - Skånskt ledningsforum

Öresundskomitteen
Storregion

Danmarkssamarbete
Almedalen 

Mötesplats Skåne
Open days i Bryssel

InnoCarnival och studentmässor



Vad innebär det för kommunerna?
En tydligare intern struktur gör kontakten med oss lättare.

Tekniska möjligheter - vi kan och ska ligga i framkant - därmed 
kan vi skapa möjligheter för kommunerna.

Kurs och konferens - tätare sammankopplat med avdelningarna 
- mer träffsäkert kursutbud.

Vi är tydligare, tar och ges plats i olika sammanhang för att lyfta 
ämnen av vikt för våra kommuner. 



Stationsnära läge

Förbättrad arbetsmiljö

Samlingslokaler -
skapa mötesplatser

Möjlighet att matcha 
organisationens 

behov

Tydligare att vi är en 
organisation, internt 

och externtVi flyttar!



Monica Holmqvist
Förbundsdirektör

monica.holmqvist@kfsk.se
0728 85 47 31
/kommunforbundetskane

@KFSK_SE

/kommunforbundetskane


