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Ny styrelse vald i
Kommunförbundet Skåne
Vid förbundsmötet den 13 maj valdes ny styrelse
i Kommunförbundet Skåne för mandatperioden
2011-2015.
Ordinarie ledamöter
Stefan Lundgren (m), ordförande, Sjöbo
Carina Zachau (m), Örkelljunga
Åsa Herbst (m), Ängelholm
Mats Helmfrid (m), Lund
Anders Pettersson (c), Osby
Maria Winberg Nordström (fp), 1:e vice ordförande,
Helsingborg
Lennart Engström (kd), Ängelholm
Cecilia Lind (s), 2:e vice ordförande, Eslöv
Carina Nilsson (s) Malmö
Anders Almgren (s), Lund
Anders Tell (s), Kristianstad
Mikael Skoog (s), Helsingborg
Emma Berginger (mp), Lund
Ersättare
Kristina Jönsson (m), Ystad
Péter Kovács (m), Höganäs
Urban Widmark (m), Hässleholm
Patric Åberg (m), Östra Göinge
Linda Allansson (m), Svedala
Liss Böcker (c), Ängelholm
Pierre Månsson (fp), Kristianstad
Torbjörn Lövendahl (s), Staffanstorp
Ulrika Thulin (s), Perstorp
Kent Mårtensson (s), Ystad
Catherine Persson (s), Trelleborg
Karl-Erik Innala (s), Östra Göinge
Sven-Erik Sjöstrand (v), Perstorp
Till styrelseordförande omvaldes Stefan Lundgren
(m), Sjöbo.
Stig Ålund, 0709-71 99 04, stig.alund@kfsk.se

Programförklaring för FoI miljö och
samhällsbyggnad
Kommunförbundet Skåne, FoI (Forskning och Innovation) för miljö och samhällsbyggnad, har genomfört två tankesmedjor. Ett uppstartsmöte i december
2010 och en tankesmedja den 26 april i år, ”Gröna
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Visioner”. Dessa diskussioner har resulterat i en programförklaring som har processats i olika nätverk och
skickats ut på underhandsremiss till kommunerna.
Sammantaget har programförklaringen tagits mycket
väl emot. Den 17 juni fattade Kommunförbundet
Skånes styrelse beslut i frågan och programförklaringen finns nu att hämta på hemsidan under forskning,
innovation och utveckling.
Det samlade intrycket från de båda tankesmedjorna och processen i övrigt är att det finns ett behov
av forskningssamverkan från de flesta medverkande
kommunerna. Lärosätena har också visat ett ökat
intresse för samverkan med kommunerna. Flera
exempel och förslag har framkommit under projekteringen. För Kommunförbundet Skåne och dess enhet
för forskning och innovation är det en utmaning att
föra tankar och förslag vidare till realiserade projekt. Nästa steg bör vara att knyta konkreta forskningsfrågor mot kommunernas problemställningar.
Kommunförbundet bör agera som promotor för att
åstadkomma dessa samarbeten.
Höstens tankesmedja planeras till den 17 november.
Karen Lagercrantz, 046-71 99 34,
karen.lagercrantz@kfsk.se
Läs programförklaring och dokumentation
från tankesmedja den 26 april.

Ramavtal om verksamhetsförlagd
utbildning i Skåne
Kommunerna samt lärosätena i Skåne är överens om
ett gemensamt ramavtal gällande verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom lärarutbildningen. En
arbetsgrupp bestående av representanter för lärarutbildningarna samt kommunrepresentanter med
ansvar för utbildningsfrågor från vart och ett av de
fyra geografiska kommunnätverken i Skåne (Skånes
fyra ”hörn”), har arbetat fram ramavtalet. Kommunförbundet Skånes roll har varit att hålla samman den
kommunala förhandlingsdelegationen samt inneha
ordförandeskapet.
Bakgrunden till revidering av tidigare avtal är
bland annat att varje lärosätes samverkansavtal idag
har olika utformning och innehåll. Ramavtalet gäller
fr o m 1 juli 2011 till den 30 december 2012. Läro-
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sätena och kommunerna förbinder sig att verka för
ett fördjupat samarbete, vilket ska leda till att lärarstudenterna under den verksamhetsförlagda delen av
utbildningen ges möjlighet att utveckla en yrkeskompetens. Överenskommelsen syftar till att förstärka
lärarutbildningens kvalitet, studenternas yrkesutveckling och stimulera till gemensamma forsknings- och
utvecklingsarbeten. Vidare ska det ges möjlighet för
deltagande skola/förskolas lärare samt lärare från
lärosätena att utveckla sina respektive yrkeskompetenser. Det fördjupade samarbetet ska bidra till lokal
skolutveckling.
Förutom organisation, kvalitetssäkring/kvalitetsutveckling och skolutveckling regleras den ekonomiska
ersättningen för mottagande av studerande.
Siv Wilborgsson, 046-71 99 38,
siv.wilborgsson@kfsk.se

Rekrytering av vetenskaplig ledare/
samordnare – FoU barn och utbildning
Kommunförbundet Skåne håller på att rekrytera
en vetenskaplig ledare/samordnare – FoU barn och
utbildning. I en första omgång har 6 av de 31 sökandena intervjuats. För några av dessa är det aktuellt
med ytterligare intervjuer.
Till hösten startar Kommunförbundet Skåne en
gemensam regional samverkansorganisation inom
Kommunförbundets FoU-verksamhet för samverkan
kring ”En skola på vetenskaplig grund” – samverkan
mellan Kommunförbundet Skåne, kommuner, universitet/högskolor och andra utbildningsanordnare,
inom barn och utbildning. Den regionala samverkansorganisationen träder i kraft under förutsättning
att kommunerna fattar beslut om att ingå enligt
samverkansavtalet.
Kommunförbundet Skåne har antagit en kommunal forskningsstrategi, där avsikten är att stärka
det kommunala initiativet i forskningssammanhang.
Syftet med en gemensam regional samverkansorganisation inom barn och utbildning är dels att utveckla
samverkan kring forskning och utveckling, skapa förutsättningar för professionsutveckling på vetenskaplig
grund, som medför en utveckling av verksamheten/
praktiken, dels att styra forskning mot för kommunerna intressanta områden – praktikstyrd forskning. Vision för arbetet är: ”En skola på vetenskaplig
grund”. Det primära målet är: ”Högre måluppfyllelse
enligt läroplaner och skollag”.
Siv Wilborgsson, 046-71 99 38,
siv.wilborgsson@kfsk.se
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Införande av IT-stöd för Samordnad
Vårdplanering (SVPL) i Skåne
Sedan hösten 2010 pågår breddinförande av ett nyutvecklat IT-stöd för den samordnade vårdplaneringen
i Skåne. Införandet sker i fyra etapper med Skåne
indelat i; nordost, sydost, nordväst och sydväst. Det
innebär att de sjukhus, kommuner och primärvårdsenheter som finns inom respektive indelningsområde
samtidigt går in i användningen av detta IT-stöd.
Projektet drivs i samverkan mellan Region Skåne och
Kommunförbundet Skåne.
Före övergången till det nya IT-stödet hanteras
SVPL med hjälp av en faxrutin. I denna rutin faxas
all information i ett ärende mellan inblandade parter
i slutenvård, primärvård och kommun tills man
slutligen upprättat en vårdplan och patienten skrivits
ut från slutenvården. Att samordna vårdplaneringen
med denna faxrutin kräver stora arbetsinsatser för
alla inblandade parter. Önskemål om ett IT-stöd har
funnits länge och starka krav har ställts på att få ett
flexibelt och konfigurerbart IT-stöd för att i framtiden också kunna samverka kring medicinsk information. Effekter som minskad administrativ tid och en
ökad säkerhet vid informationsöverföringen mellan
Region Skåne och de olika kommunerna är centrala i
övergången till ett IT-stöd för SVPL.
IT-stödet är i dagsläget implementerat i nordost,
sydost och nordväst med sjukvårdsdistrikten för
Lasarettet i Landskrona, Centralsjukhuset Kristianstad, sjukhuset i Hässleholm, Lasarettet i Ystad,
sjukhuset i Simrishamn, Helsingborgs lasarett och
Ängelholms sjukhus. Berörda kommuner är Landskrona, Svalöv, Kristianstad, Hässleholm, Bromölla,
Perstorp, Osby, Östra Göinge, Simrishamn, Ystad,
Sjöbo, Skurup, Tomelilla, Helsingborg, Ängelholm,
Bjuv, Båstad, Klippan, Höganäs, Åstorp och Örkelljunga. Målsättningen är att införandet ska vara klart
i hela Skåne den 31 december 2011.
Thomas Wester, 0435-719914, thomas.wester@kfsk.se
Läs mer: www.skane.se/svpl-tjansten

Uppföljning av barn och unga som är
placerade utanför det egna hemmet
I överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner
och Landsting (SKL) och regeringen om ”Stöd till
en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom
socialtjänstens område” finns en ny satsning riktad
mot förbättringsarbete inom den sociala barn- och
ungdomsvården. Statliga medel kommer att betalas
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ut under perioden 2011-2013. I Skåne är avsikten att
satsa på att bygga ett system för uppföljning av barn
och unga som är placerade utanför det egna hemmet.
Kommunförbundet Skåne har därför sökt medel för
att utveckla ett system för systematisk och kontinuerlig uppföljning av barn och unga som är placerade
i hem för vård och boende (HVB-hem), familjehem
och SiS-institutioner (Statens institutionsstyrelse).
Kenneth Gravin, 046-71 99 45,
kenneth.gravin@kfsk.se

Nu har SKL Kommentus Inköpscentral
kommit på plats i Skåne
Styrelsen för Kommunförbundet Skåne tecknade i
mars 2011 ett samarbetsavtal med SKL Kommentus
Inköpscentral. Avtalet innebär att Kommunförbundet Skåne kommer att kanalisera sina upphandlingar,
med undantag för ett par upphandlingar, via inköpscentralen.
Avtalet innebär vidare att bolaget etablerar ett
kontor i Malmö. Denna etablering är nu genomförd.
Kontoret finns i de lokaler på Baltzarsgatan i Malmö
som tidigare ägdes av Kommunupphandling Syd.
Ansvarig för verksamheten är Fredrik Waldemarsson
(tidigare Nilsson) som i mer än ett decennium arbetat inom inköps- och upphandlingsområdet i Landskrona stad och Trelleborgs kommun och nu senast
inom fastighetsbranschen på det statliga fastighetsbolaget Akademiska Hus.
Till verksamheten knyts en styrgrupp med företrädare för Skånes kommuner och Kommunförbundet
Skåne.
Stig Ålund, 0709-71 99 04, stig.alund@kfsk.se

Barnrättsforum Skåne
Kommunförbundet Skåne har tagit initiativ till att
starta upp och diskutera en etablering av ett regionalt barnrättsforum för att stärka barnets rättigheter
i Skåne, Barnrättsforum Skåne. Planeringsprocessen
har startat med representanter från Kommunförbundet Skåne, Region Skåne och Malmö högskola, i nära
samverkan med Statens kommuner och Landsting
(SKL). Flera aktörer kommer att involveras efterhand.
Bakgrunden till initiativet är den nya strategi för
att stärka barnets rättigheter i Sverige, som godkändes
av riksdagen den 1 december 2010. För att uppmärksamma den nya strategin arrangerade Kommunförbundet Skåne den 25 januari i år en konferens –
”Barnets rättigheter från ord till handling! Hur til�lämpar vi konventionen om barnets rättigheter i den
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kommunala verksamheten?”. Konferensen samlade
omkring 200 deltagare; politiker och tjänstemän
från 24 kommuner, samt representanter från Region
Skåne och den idéburna sektorn. Under en workshop
på konferensen framkom ett starkt behov och önskemål om stöd och samordning från regional nivå, och
då gärna i samverkan mellan olika regionala aktörer,
vilka också utgör en länk till den nationella nivån.
Strategin, med sina nio principer, syftar till att
stärka barnets rättigheter inom alla berörda områden
och verksamheter på statlig och kommunal nivå. För
att ytterligare stödja arbetet utifrån strategin, har
regeringen och SKL ingått en överenskommelse om
att stärka barnets rättigheter i verksamheter inom
kommuner och landsting, det s k Handslaget. Överenskommelsen gäller åren 2010-2013 och innehåller
momenten; kartläggning, handlingsplan och genomförande. Fokus ligger på följande verksamheter; förskola och skola, socialtjänst samt hälso- och sjukvård.
Tanken med att etablera Barnrättsforum Skåne är
att bygga en hållbar och långsiktig struktur, inom
ordinarie verksamheter i kommuner och region, för
”barnens bästa”.
Ingela Sjöberg, 0709-71 99 06, ingela.sjoberg@kfsk.se

Påverka höstens utbildningsutbud
– kom med era önskemål!
Planeringsarbetet vad avser höstens kurser och konferenser pågår för fullt och är nu inne i sitt slutskede.
Som alltid uppskattar vi dialogen och direktkontakten med våra medlemskommuner för att på sätt
hamna riktigt rätt med vårt utbildningsutbud utifrån
de behov och önskemål som finns.
Glöm inte att vi givetvis också gärna förlägger uppdragsutbildningar direkt ute hos enskilda
kommuner eller förvaltningar. Dessa planeras och
skräddarsys då utifrån de lokala önskemålen och
utbildningsbehoven. Ni är välkomna med förslag
eller frågor vad gäller utbildningar till Kommunförbundets kompetensenhet.
Christer Grankvist, 0709-71 99 08,
christer.grankvist@kfsk.se

Till sist vill Kommunförbundet Skåne
också passa på att önska en
riktigt skön och trevlig sommar!
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