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1 Inledning 
 

Förvaltningschefen får ett uppdrag från respektive nämnd i organisationen i form av en 
nämndsplan. 

 
Nämndsplanen gäller under en mandatperiod (fyra år) och ses över årligen. Planen består av 
mål som beskriver vad som ska uppnås och när i tiden som det ska ske. Med nämndsplanen 
som utgångspunkt upprättar förvaltningschefen en verksamhetsplan som beskriver hur 
uppdraget ska utföras för att nå målen och vem som ska utföra det. Verksamhetsplanen har ett 
ettårigt perspektiv och gäller hela förvaltningen. 

 
I verksamhetsplanen ska det tydligt framgå: 

• vad som ska göras (aktiviteter) 
• vilken förvaltning/avdelning eller enhet som blir berörd av arbetet 
• vem som är ansvarig för att genomföra aktiviteten 

Verksamhetsplanen anger också förvaltningens särskilda fokus. Dessa områden har inte en 
direkt koppling till de politiska målen, utan är områden som förvaltningen bedömer som extra 
viktiga att lägga fokus på under det kommande året. 

 
Verksamhetsplanen ska sättas i relation till de resurser förvaltningen har till sitt förfogande och 
övriga förutsättningar. Planen fastställs av förvaltningschefen i januari varje år efter hörande 
hos berörd nämnd/berörda nämnder. I samband med delårs- och årsbokslut följs aktiviteterna i 
verksamhetsplanen upp inom respektive förvaltning. 

 
2 Verksamhetens ansvar och uppdrag 

 
UKF-förvaltningen, utbildning, kost, kultur och fritid har med utgångspunkt i de nationella 
uppdraget beskrivet i skollag, läroplan och kursplaner ansvar för att samtliga barn och elever får 
en likvärdig utbildning i förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola. 

 
Förvaltningen har också ansvar för att laga och servera mat till förskolor, skolor och 
äldreomsorg i Lomma kommun. 

 
Dessutom ansvarar förvaltningen för anläggningar, skol- och folkbibliotek, fritidshem 4-6 
(fritidsklubbar), fritidsgårdar, fältgruppen, föreningsstöd, kulturskola, kulturgarantin och 
offentliga kulturevenemang. 

 
3. Organisation 

 
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid är Lomma kommuns största förvaltning med 
totalt 1000 medarbetare. 

 
Två nämnder har det politiska ansvaret för verksamheterna: 

 
• Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för förskola, grundskola, Lärcentrum, Centrala 

barn- och elevhälsan samt kost. 
• Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kultur- och fritidsverksamheten. 
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3 Vision och övergripande mål 
 

Lomma kommuns vision 2040 

Lomma kommun erbjuder en attraktiv och trygg livsmiljö mitt i Öresundsregionen. Här vill 
människor leva, verka och utvecklas. Vi värnar om invånarna, miljön och havet. Lomma 
kommun står för utveckling och hög kvalitet. 

 

Övergripande mål 2019-2022 

Kvalitet i framkant 
 

Lomma kommun ska leverera välfärdstjänster och service av hög kvalitet med invånaren i fokus 
 

Lomma kommun finns till för invånarna och vi sätter människan i centrum. All verksamhet 
kännetecknas av hög kvalitet. En förutsättning för det är att kommunen är en attraktiv 
arbetsgivare som har tillit till medarbetarnas kompetens. Arbete för utveckling och 
förbättringar är ständigt i fokus. All verksamhet bedrivs effektivt och innovativt. 

 
Trygghet i livets alla skeden 

 
I Lomma kommun ska invånaren vara trygg i livets alla skeden 

 
Oavsett ålder och förutsättningar känner sig invånare trygga i kommunens verksamheter och i 
offentliga miljöer. Genom ett aktivt och förebyggande arbete skapar vi förutsättningar för en 
säker livs- och boendemiljö. Lomma är Sveriges tryggaste kommun att bo i. 

 
Balanserat hållbarhetsarbete 

 
Lomma kommun ska bedriva ett balanserat hållbarhetsarbete med kommande generationer i 
åtanke 

 
Lomma kommun säkerställer en långsiktigt hållbar befolkningsutveckling där hänsyn tas till 
ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Vi värnar om klimatet och utvecklar gröna och blå 
naturvärden. Vi verkar för ett samhälle med god hälsa där människor känner ömsesidig respekt 
för varandra. I Lomma kommun uppnås en god ekonomisk hushållning. 

 
Den kommunikativa kommunen 

 
Lomma kommun ska vara en öppen och kommunikativ organisation där invånarna känner ett 
högt förtroende för verksamheten 

 
Dialog och öppenhet ökar förtroendet för Lomma kommun och även för demokratin i stort. Vi 
kommunicerar proaktivt med invånarna, omvärlden och organisationen. Både invånare och 
kommunens medarbetare upplever bra möjligheter till delaktighet och inflytande ur sina olika 
perspektiv. 
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4 Mål, mått och aktiviteter 
 

     Riktat mål från fullmäktige (BUN) 
 

Pojkars utbildningsresultat i grundskolan ska förbättras 
 

Målet följs upp via mått Målvärde Ansvarig 

Utbildningsresultat i grundskolan ska förbättras så att 
meritpoängen i årskurs nio för pojkar uppgår till minst 250 
poäng år 2020 

250 Verksamhetschef 
grundskola 

Undersökning/mätning: Målet mäts genom statistik kring betygsresultat. Skolverkets statistikdatabas SIRIS 

 
 

Aktivitet Berörd 
förvaltning/avdelning/enhet 

 

Ansvarig 

Insatserna bygger på varje skolas kartläggning och analys av 
pojkarnas utbildningsresultat. 

 
Skolorna analyserar relationen mellan betyg på nationella 
ämnesprov och slutbetyg. Dessutom betygsutfallet mellan 
pojkar och flickor kopplat till undervisande lärare. 

 
Aktiviteter för att främja pojkarnas utbildningsresultat: 
• Kollegiala diskussioner utifrån skolverkets allmänna råd 

om betyg och betygsättning 

• Metodikdiskussioner – vilka undervisningsmetoder 
främjar pojkars inlärning? 

• Diskussioner mellan skolledare och de lärare där 
skillnaderna i utbildningsresultaten mellan pojkar och 
flickor är störst 

• Samtal med pojkarna – hur säger pojkarna själva att de 
lär sig bäst? 

• Arbete med skolkulturen så att den skapar drivkraft för 
pojkarna att nå så långt som möjligt i sin 
kunskapsutveckling 

• Sambedömning på respektive skola och i 
kommungemensamma ämnesgrupper 

Alla grundskolor Verksamhetschef 
grundskola och 
respektive rektor 
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Nämndsmål BUN 
 

     Nämndsmål 
 

Grundskolan är likvärdig och utvecklar alla elevers kunskaper så långt som möjligt 
 

Målet följs upp via mått Målvärde Ansvarig 

Andelen elever som är behöriga till gymnasieskolan 100% Verksamhetschef 
grundskolan 

Meritvärdet för elever i årskurs 9 260 Verksamhetschef 
grundskolan 

Andelen elever i årskurs 9 som är godkända i alla ämnen 95% Verksamhetschef 
grundskolan 

Undersökning/mätning: Betygsstatistik. För att målet i sin helhet ska vara uppfyllt ska två av de tre måtten vara uppfyllda. 
 
 

 
Aktivitet Berörd 

förvaltning/avdelning/enhet 

 
Ansvarig 

Statsbidraget för likvärdig skola används för att driva den 
kommungemensamma särskilda undervisningsgruppen. 
Under året kommer verksamheten att utvecklas så att den 
också kan nå elever som har eller riskerar hamna i 
problematisk skolfrånvaro. 

Alla grundskolor Verksamhetschef 
grundskola 

Utveckla matematikundervisningen så att fler elever når 
minst betyget E i matematik 

Alla grundskolor Verksamhetschef 
grundskola och 
respektive rektor 

 
 

      Nämndsmål 
 

I förskolan och grundskolan är barn och elever trygga och mår bra 
 

Målet följs upp via mått Målvärde Ansvarig 

Elevers upplevelse av trygghet i grundskolan 3-4 Verksamhetschef 
grundskolan 

Vårdnadshavares upplevelse av elevens trygghet i skolan 3-4 Verksamhetschef 
grundskolan 

Eleverna upplever ett välbefinnande i skolan 2-3 Verksamhetschef 
grundskolan 

Undersökning/mätning: Egen mätning. För att målet i sin helhet ska vara uppfyllt ska fyra av de fem måtten ovan vara 
uppnådda. 
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Aktivitet Berörd 
förvaltning/avdelning/enhet 

 

Ansvarig 

Utveckling av 
• den gemensamma strukturen för plan mot kränkande 

behandling och diskriminering. 
• arbetet med att utreda anmälningar om upplevd 

kränkande behandling. 

Alla grundskolor Verksamhetschef 
grundskola 

Samverkan med verksamhetschef för centrala barn- och 
elevhälsan för att tillsammans med rektorer i grundskolan 
utveckla grundskolans verksamhet så att det skapas struktur 
och organisation som minskar elevernas upplevda stress 

Alla grundskolor Verksamhetschef 
grundskola 

 
 

     Nämndsmål 
 

Vårdnadshavare i grundskolan är nöjda med inflytande och kommunikation 
 

Målet följs upp via mått Målvärde Ansvarig 

Vårdnadshavarna upplever ett gott samarbete med skolan 3-4 Verksamhetschef 
grundskolan 

Vårdnadshavarna upplever att det vid utvecklingssamtalet 
ges tillräcklig information om elevens kunskapsutveckling 

3-4 Verksamhetschef 
grundskolan 

Undersökning/mätning: Egen mätning. För att målet i sin helhet ska vara uppfyllt ska samtliga mått ovan vara uppnådda. 
 
 
 

 

Aktivitet Berörd 
förvaltning/avdelning/enhet 

 

Ansvarig 

Riktlinjerna för planering och genomförande av 
undervisningen samt bedömning och uppföljning av 
elevernas kunskapsutveckling ska följas upp och utvärderas 
för att säkerställa att elever och vårdnadshavare erhåller 
adekvat information om elevens utveckling. 

Alla grundskolor Verksamhetschef 
grundskola 
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5 Särskilt fokus under året 
 

Nationella digitaliseringsstrategin 

Regeringen beslutade 2017 om en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet. Det övergripande 
målet i den nationella strategin är att det svenska skolväsendet ska vara ledande i att använda 
digitaliseringens möjligheter på bästa sätt för att uppnå en hög digital kompetens hos barn och elever 
och för att främja kunskapsutvecklingen och likvärdigheten. 
Arbetet handlar inte om att digitalisera lärandet utan det handlar om lärandet i en digitaliserad värld. 
Framgångsfaktorer i detta är lärarens digitala kompetens, förmåga att leda skolarbetet, integrera 
digitala verktyg och resurser i undervisningen och ge eleverna tydliga men uppnåbara utmaningar. Detta 
förutsätter att lärarna är förtrogna med att använda digitala verktyg och kan välja digitala lärresurser 
utifrån bedömningar av det pedagogiska värdet och utifrån barn och elevers olika behov och 
förutsättningar. Utan tillräcklig kompetens kan användandet av digitala verktyg och digitala lärresurser 
leda till att dessa används felaktigt och får då en negativ inverkan på elevers lärande 

 
Under 2020 fokuserar grundskolan främst på digitaliseringsstrategins fokusområde, digital 
kompetens för alla i skolväsendet 

 
 

 

Aktivitet Berörd 
förvaltning/avdelning/enhet 

 

Ansvarig 

Utveckla den kommungemensamma IKT-utvecklargruppen 
för att stärka och förbättra den gemensamma digitala 
utvecklingen och kunskapsspridningen. 

Alla grundskolor Verksamhetschef 
grundskola och rektor 
Strandskolan 

Kartläggning av nuläget på avdelningsnivå och 
skolenhetsnivå via det s.k. LIKA-verktyget. 

Alla grundskolor Verksamhetschef 
grundskola 

 

Omvärldsbevakning 

För att utveckla grundskolorna så att de är en del av vår samtid behöver vi lyfta blicken och 
spana ut i omvärlden och in i framtiden. Vilka trender och tendenser ser vi som kan få bäring på 
utvecklingen av våra skolor? Kan vi hitta intressanta exempel som utmanar oss i vårt tänkande 
och därmed gör oss bättre? 
Dagens snabba förändringstakt med alla nya möjligheter att utveckla våra skolor och därmed 
elevernas lärande ställer höga krav på oss att omvärldsbevaka. Det är viktigt att vi gör det smart 
och eftertänksamt, bäst sker det i sampel med varandra. Tillsammans är vi både effektivare och 
klokare. 

 
 

 

Aktivitet Berörd 
förvaltning/avdelning/enhet 

 

Ansvarig 

Bjuda in föreläsare kring aktuella ämnen till chefsgrupp 
grundskola. 
Chefsgrupp grundskola ska öka sitt deltagande vid olika 
konferenser som belyser adekvata utvecklingsområden. 
Återkommande ”omvärldsdagar” i chefsgruppen 

Chefsgrupp grundskola Verksamhetschef 
grundskola 
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Rektors arbetsmiljö 

Den senaste medarbetarundersökningen visar fortsatt på en allt för hög nivå av stress hos rektorerna i 
grundskolan. Rektorerna har också svårighet att reglera arbetstempot utifrån sina behov. En del i detta 
uppger de är uppgifter och information de behöver lämna till andra delar av organisationen. 

 

 

Aktivitet Berörd 
förvaltning/avdelning/enhet 

 

Ansvarig 

Verksamhetschefen ska arbeta med stödfunktionerna så att 
de kan utveckla sitt stöd på ett sätt som bättre utgår från 
grundskolans behov. Detta innebär bl.a. att vara medvetna 
om grundskolans årsrytm och kunna göra anpassningar 
utifrån det. 

 
 

Verksamhetschefen ska samverka med 
samhällsbyggnadsförvaltningen och socialförvaltningen för 
att skapa gynnsamma förutsättningar för rektorernas 
samarbete med olika tjänstepersoner på dessa förvaltningar. 

UKF och övriga förvaltningar Verksamhetschef 
grundskola 

 
 
 

6 Ekonomiska ramar 
Grundskolan har en totalbudget på 417 mnkr för år 2020. 

 
7 Uppföljning 

 
Aktiviteterna som genomförs under året i verksamhetsplanen ska följas upp i det ordinarie 
kvalitetsarbetet och i samband med delår- och årsbokslut. 


	1 Inledning
	2 Verksamhetens ansvar och uppdrag
	3. Organisation
	3 Vision och övergripande mål
	4 Mål, mått och aktiviteter
	Riktat mål från fullmäktige (BUN)
	Pojkars utbildningsresultat i grundskolan ska förbättras

	Nämndsmål BUN
	Grundskolan är likvärdig och utvecklar alla elevers kunskaper så långt som möjligt
	I förskolan och grundskolan är barn och elever trygga och mår bra
	Vårdnadshavare i grundskolan är nöjda med inflytande och kommunikation



