
Verksamhetsplan 2020 - Förskolan 
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid 

BUNAU Bilaga B §3/20



 2(11) 

 

 

 

 

 

Innehållsförteckning  

1 Inledning ............................................................................................................................................. 3 

2 Verksamhetens ansvar och uppdrag ..................................................................................... 3 

3 Organisation ...................................................................................................................................... 3 

4 Vision och övergripande mål ..................................................................................................... 4 

5 Mål, mått och aktiviteter .............................................................................................................. 5 

Nämndsmål BUN ...................................................................................................................................................................................... 5 

 Nämndsmål ..................................................................................................................................................................................... 5 

 Nämndsmål .................................................................................................................................................................................... 6 

 Nämndsmål .................................................................................................................................................................................... 6 

6 Särskilt fokus under året .............................................................................................................. 7 

7 Ekonomiska ramar ........................................................................................................................ 11 

8 Uppföljning ...................................................................................................................................... 11 

 

 

  



 3(11) 

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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4 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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5 Mål, mått och aktiviteter 

Nämndsmål BUN 

 Nämndsmål 

Förskolan stimulerar och utmanar barnet i dess utveckling och lärande 

Målet följs upp via mått Målvärde Ansvarig 

Förskolelärares bedömning av att undervisningen genomförs 
så att den stimulerar barns lärande och utveckling 

2-3 Verksamhetschef 
Rektorer 

Vårdnadshavares upplevelse av att undervisningen 
genomförs så att den stimulerar barns lärande och 
utveckling 

3-4 Verksamhetschef 
Rektorer 

Undersökning/mätning: Enkätundersökning. Förskolebarometern. Egen mätning. Mätintervallet 2-3 ska uppnås för att målet 
ska vara uppfyllt.  

EU:s nyckelkompetenser för det livslånga lärandet 
Morgondagens medborgare, barnen, kommer att möta och verka i en på många sätt helt annan värld än 
den som vi idag för vår tillvaro i. Digitaliseringen och teknikutvecklingen förändrar samhället i rasande 
fart. Det lokala och globala tenderar att verka i symbios för medborgarna, oavsett var de befinner sig. 
Lomma kommun är en geografisk plats i världen, men också ett epicentrum för interaktion med hela 
övriga världen.  
 
För att säkerställa en kvalitativ riktning mot framtiden fokuserar verksamhetsdel förskola i Lomma 
kommun under perioden 2019 - 2024 EU:s nyckelkompetenser för det livslånga lärandet, som vägvisare 
mot att nå nå nämndsmål för att förbereda barnen i förskolan för framtiden.  
De åtta nyckelkompetenserna är följande: 
 

1. Kommunikation på modersmålet: förmågan att i både tal och skrift uttrycka och tolka 
begrepp, tankar, känslor, fakta och åsikter.  

2. Kommunikation på ett främmande språk: som ovan, men innefattar även 
förmedlingskompetens (d.v.s. att sammanfatta, parafrasera, tolka eller översätta) och 
interkulturell förståelse.  

3. Matematisk, vetenskaplig och teknisk kompetens: goda räknekunskaper, en förståelse 
av naturens värld och förmåga att tillämpa kunskap och teknik på uppfattade mänskliga 
behov (t.ex. medicin, transport eller kommunikation).  

4. Digital kompetens: säker och kritisk användning av informations- och 
kommunikationsteknik för arbete, fritid och kommunikation.  

5. Lära att lära: förmågan att effektivt hantera sitt eget lärande, antingen enskilt eller i 
grupp.  

6. Social och medborgerlig kompetens: förmåga att delta ändamålsenligt och konstruktivt 
i sitt sociala liv och arbetsliv och engagera sig i aktiv och demokratisk delaktighet, i 
synnerhet i samhällen med allt större mångfald.  

7. Initiativförmåga och företagaranda: förmågan att omsätta idéer i handling genom 
kreativitet, innovation och risktagande samt förmågan att planera och hantera projekt.  

8. Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer: förmågan att uppskatta den 
kreativa betydelsen av idéer, upplevelser och känslor i ett antal medier, t.ex. musik, 
litteratur, visuell konst och scenkonst.   

 
Förskolan får också under 2020 del av förvaltningens professionsprogram, där förskollärare (8 – 12 
personer med förskollärarexamen) genomgår fördjupningsstudier i yrkesrollen. Detta för att ytterligare 
stärka utvecklingsarbetet kopplat till lärandeuppdraget. 
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 Nämndsmål 

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

Målet följs upp via mått Målvärde Ansvarig 

Förskollärares bedömning av hur miljön i förskolan bidrar till 
barns trygghet 

3-4 Verksamhetschef 
Rektorer 

Vårdnadshavares upplevelse av barns trygghet i skolan 3-4 Verksamhetschef 
Rektorer 

   

   

   

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

Utöver nämndsmålen och framtidsriktningen (EU:s nyckelkompetenser) finns övergripande mål 
framtagna i det systematiska kvalitetsarbetet inom förvaltningen: 
 

1. Arbetslaget ska vara navet i förskolans utveckling (från Lärrapport 2017 och 2018).  
2. Kreativa lärmiljöer inne och ute ska uppmuntra till öppet undersökande och 

medupptäckande (från Lärrapport 2017 och 2018).  
3. Utveckla analysarbetet i det utförda arbetet på förskolorna (från Lärrapport 2018)  
4. Samsyn kring det pedagogiska uppdraget enligt läroplanen för förskola (från Lärrapport 

2018).  
5. Fortsätta implementering av reviderad läroplan för förskolan (fokus under vt 2019)  
6. Hålla målen för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön levande (Arbetsuppgifterna 

ska rymmas inom arbetstiden och samtliga medarbetare upplever sig som en del av 
arbetsplatsens gemenskap)  

7. I övrigt förväntas varje rektor analysera och arbeta med de lokalt identifierade 
utvecklingsbehoven.  

 
Plan för genomförande av det lokala arbetet på respektive förskola skapar berörd rektor i enhetsplanen, 
som följs upp inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. 

 Nämndsmål 

Vårdnadshavare i grundskolan är nöjda med inflytande och kommunikation 

Målet följs upp via mått Målvärde Ansvarig 

Vårdnadshavarna upplever en tillitsfull relation med 
förskolan 

3-4 Verksamhetschef 
Rektorer 

Vårdnadshavarna i förskolan upplever att 
utvecklingssamtalen handlar om barnets trivsel, 
kunskapsutveckling och sociala utveckling 

3-4 Verksamhetschef 
Rektorer 

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

En digitaliseringsplan för förskolorna är framtagen under våren 2019. Den stäcker sig mellan åren 2019 – 
2027. Det är för att visa långsiktighet och säkerställa att digitaliseringens möjligheter maximeras utifrån 
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rådande behov. Målet är att det ska underlätta och förbättra personalens arbetssituation och förbättra 
kommunikationen och dialogen med vårdnadshavare. 

6 Särskilt fokus under året 
 

Pedagogiskt utvecklingsarbete 2019 - 2021 

Digitala läromedel och lärplattformar utifrån den utvecklingsprocess som skett på varje förskola och i 
kommunen som helhet ska användas maximalt utifrån behov. Det fortsatta utvecklingsarbetet tar sikte 
mot den nationella strategin för digitaliseringen av skolväsendet vilket innebär att 
kompetensutvecklingsinsatserna för förskolechefer 2020 präglas av digitaliseringens möjligheter. 
Därefter sker kompetensutvecklingsinsatser i respektive förskola och skola i den takt och omfattning 
förskolechef beslutar. 

Pedagogisk utvecklingsplan med IT som stöd 2020 - 2027   

• Kompetensutveckling utefter behov på respektive förskola. Aktuell förskolechef ansvarar 
tillsammans med IKT-pedagog. 

• Projekt: Från konsument till producent - en digital värdegrundsresa (se utförlig beskrivning 
nedan) 

Preliminär teknisk genomförandeplan under perioden  

Samtliga enheter har sommaren 2019 en grundutrustning och all personal har Chromebooks i enlighet 
med den beslutade nivån (en per medarbetare). 

Genomförandeplanen ses över för varje nytt budgetår, men planeringen ser ut som följer:  

År      Aktivitet 

2020      Successiva inköp av projektorer till de förskolor som saknar 

2023      Utbyte av Chromebooks till all personal i förskola (ca 250 st) 

2027      Utbyte av Chromebooks till all personal i förskola (ca 250 st) 

Utvecklingsprojekt: ”Från konsument till producent - en digital värdegrundsresa” 

Svensk förskola är väldigt bra internationellt sett. Vi vill nu höja målet för våra förskolor och skapa de 
bästa förskolorna i världen. Det innebär att vi ska arbeta för en pedagogisk verksamhet som utvecklar 
våra barn inför en värld som är i ständig utveckling och förändring. Vi ska lära barnen ta in förändring 
men även att vara sunt kritiska och öppna för omvärlden, naturen och värden. 
För att arbeta med detta behöver förskolan skapa lärmiljöer där barnen både självständigt och 
tillsammans med pedagoger, kan använda digitala verktyg på ett hållbart sätt. Med det menar vi att 
barnen ska kunna gå in i och ut ur en digital värld i olika sammanhang och att detta sker naturligt i en väl 
avvägd mängd. Med välutbildade pedagoger som kan utveckla barnens multimodala litteracitet och med 
kunskap kring hur de kan bedöma barnens arbete och utveckling och lärprocess med de digitala 
verktygen kan vi med hjälp av adekvata digitala verktyg skapa en välfungerande och utmanande lärmiljö 
med möjlighet till mångfaldiga användningsområden. 
 
“Tillsammans i samtid för varje barns framtid”   
 
Vår förvaltnings vision ger tillsammans med förskolans läroplan en riktning för den digitala 
verksamheten. Vi vet att den digitala utvecklingen går allt snabbare och att vi måste rusta våra barn på 
rätt sätt inför en för framtiden delvis okänd utveckling. Vi behöver ge barnen en faktabaserad världsbild 
för att kunna möta bland annat befolkningsförändringarna i världen och möta olika kulturer och ge en 
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naturlig förståelse för likheter och olikheter. Barnen har behov av att kunna kritiskt granska det allt 
större informationsflödet. I denna utveckling behöver barnen behärska den multimodala litteraciteten.  
 

Utbildningen ska också ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens genom 
att ge dem möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen. 
Barnen ska ges möjlighet att grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital 
teknik, för att de på sikt ska kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera 
information. (LPFÖ 98 rev 2018) 

 
Adekvat digital kompetens innebär i vår tolkning att barnen ges möjlighet att arbeta med, prova och 
utvecklas med digitala verktyg samt att, kanske viktigast, erhålla ett kritiskt förhållningssätt för att i 
framtiden kunna avgöra och värdera digital information och användande. 
 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla  
• intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt 

sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa LPFÖ98 rev 
2018 

Förskolläraren ansvara för att varje barn  
     • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande (LPFÖ98 rev 
2018) 

 
God pedagogik och en bra teknisk lösning ger en fantastisk möjlighet att arbeta för att skapa kontakt 
med andra förskolor i närområdet, i Sverige, i Europa och världen. Ett arbetssätt som på ett unikt och 
värdeskapande sätt möjliggör ett arbete mot att aktivt arbeta för att arbeta och värna ett av målen inom 
EU - att tydliggöra EU och dess arbete och att få alla att känna sig som en del av EU. En kontakt mellan 
barn i olika länder skapar förutsättningar för en framtida öppenhet inom EU. Detta kan vi åstadkomma 
med hjälp av digital uppkoppling.  
 
Lommas kommuns vision:  
 

Människor vill växa upp i, återvända till och stanna i Lomma kommun. Vi är hållbara - såväl 
ekonomiskt och socialt som ekologiskt - och värnar om våra invånare, vår miljö och vårt 
näringsliv. 
Varje invånare upplever att kommunen har dem i fokus genom livets alla skiften. Lomma är 
Sveriges tryggaste kommun att leva i. 

 
För att detta ska vara möjligt i en global värld behöver barnen vara trygga, ett av målen i läroplanen. 
Men för att leva upp till den behöver vi samtidigt öppna upp för världen in i Lomma. Ett viktigt redskap i 
en global värld är också språkkunskaper, vilket barnen på ett naturligt sätt får genom kontakten med 
barn i olika delar av världen. Med digital kontakt med andra barn kan vi på ett innovativt sätt uppmuntra 
och uppmärksamma en del av de olika modersmålen. 
 

Det svenska samhällets ökande internationalisering ställer höga krav på människors förmåga att 
leva med och förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald. Förskolan är en social och 
kulturell mötesplats som ska främja barnens förståelse för värdet av mångfald. Kännedom om 
olika levnadsförhållanden och kulturer kan bidra till att utveckla en förmåga att förstå och leva 
sig in i andra människors villkor och värderingar. (LPFÖ 98 rev 2018) 

 
Forskning visar att när skol och förskoleverksamhet inför mer digitala verktyg är det av vikt att det 
föregås av tydliga mål och utbildning för att det ska bli en digital utveckling som utvecklar 
undervisningen och lärprocesserna i en, för barnen, gynnsam riktning.  

Vi söker därför kompletterande medel för att samtidigt som vi utrustar våra förskolor med digitala 
verktyg utbilda personalen i att använda dem på ett sätt som gynnar barnen i en digital framtid.  
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Övergripande mål 

Projektet ”Från konsument till producent - en digital värdegrundsresa”, har som mål att: 

• Ge barnen likvärdig och adekvat digital kompetens 

• Ge barnen möjlighet att bli delaktiga demokratiska medborgare  

• Öka barnens multimodala litteracitet  

• Ge barnen förutsättningar att utveckla ett sunt kritiskt tänkande 

• Öka barnens förmåga att ta in förändringar 

• Öka och medvetandegöra barnen i förskolan om omvärlden i enlighet med visionen för BUN 

• Ge förutsättningar för språkligt och kulturellt utbyte 

• Öka pedagogernas kompetens att utveckla verksamheten med de digitala verktygen  

• Öka pedagogernas kompetens att bedöma barnens lärprocesser i den digitala lärmiljön. 

• Ge förutsättningar att producera med de digitala verktygen istället för att konsumera 

• Ge pedagogerna en utvecklad faktabaserad världsbild som gynnar undervisningen 

• Ge barnen ett hälsosamt förhållningssätt jämte digitalisering 

Uppdraget 

Vi kommer att under en period av tre år (2020 - 2023) fortbilda våra pedagoger för att bättre rusta dem 
för att ge barnen i Lomma kommun de bästa förutsättningarna för en uppväxt i en digital värld i ständig 
förändring. Projektet kommer därefter fortsätta med nya mål och kontinuerlig fortbildning i riktning mot 
målen - att bli den bästa förskolan i världen. 
 

• Ge alla pedagoger möjlighet till en faktabaserad världsbild samt att utifrån den 
kunskapen arbeta enligt BUNs vision och läroplanen för förskolan. 

• Vi utbildar en pedagog till Gapminder teacher för att bland annat kunna använda Dollar 
street. En nedsättning i tjänst på 10% i tre år syftar till att ge pedagogerna på samtliga 
förskolor inspiration och kunskap kring användandet av materialet. 

• Det ger även möjlighet för pedagogen att driva och söka kontakt med andra förskolor 
både nationellt och internationellt via bland annat e -Twinning.  

 
Syfte: kulturellt utbyte, språkligt utbyte och arbete med modersmål, arbete med värdegrund 
och allas lika värde, likabehandling och barnkonventionen 

 
Föreläsare: Anna Rosling Rönnlund, Andreas Ekström och olika föreläsare både inbjudna och via 
uppkoppling och TED talks 

 
• Under en period av tre år ha kontinuerlig fortbildning i att bedöma och utveckla de lärprocesser 

och den undervisning som sker när barn använder de digitala verktygen. Fortbildningen ska ske 
utefter behov och kompetens hos pedagogerna.  
Syfte: Att genom utbildning öka pedagogernas kunskaper att utveckla verksamheten och 
därigenom göra barnen till producenter med ett sunt kritiskt tänkande. 
Föreläsare: Susanne Kjällander, Anders Ehrenius, Ola Månström med flera. 

• Resurser frigörs genom att de digitala lärmiljöerna används mer frekvent av pedagoger och barn 
tillsammans som en naturlig del av verksamheten. Detta ger barnen en ökad multimodal 
litteracitet och ger samtliga barn möjlighet att utvecklas efter egen förmåga och vara 
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medverkande i den egna utvecklingsprocessen. Pedagogerna gör bättre analyser och 
bedömningar av det digitala lärandet. Barnen blir bättre på att hantera de digitala verktygen och 
vara producenter samt förhålla sig sunt kritisk till dess innehåll och inta ett hälsosamt 
förhållningssätt. 

• Barnen lär för framtiden 
 
Genomförande och tidsplan för projektet 
 
Vi startar med en föreläsning under 2020, höstterminen. Därefter gör vi en behovsplan för varje förskola 
och en utbildningsplan / förskoleenhet och pedagog.  

Hösten 2020 söker vi en pedagog för en utbildning i Gapminder - Gapminder teacher. Denna får en 
beskrivning av uppdraget och nedsättning av tjänst fram till projektets avslutande. Pedagogen söks 
internt och är en möjlighet att öka attraktiviteten för oss som arbetsgivare.  

Pedagogerna arbetar med utvecklingsplaner/ avdelning. Förskolornas digitala verksamhet bedöms med 
hjälp av “LIKA”-verktygen. 

Under hela projektet pågår kontinuerlig fortbildning av pedagogerna samt analys av måluppfyllelsen. 

Vi beräknar att projektet avslutas vid årsskiftet 2022/2023. 

Löpande poddavsnitt under projektets gång. 

Förväntade effekter 

Kvalitetsmässigt höjer vi verksamheten från att vara konsumenter till att aktivera våra barn till att bli 
producenter. Genom att på ett naturligt sätt ta del av värden och omvärlden i en digital lärmiljö på 
barnens och läroplanens villkor. 

Vi beräknar att genomförandets tidsplan är fullt rimlig och siktar långsiktigt för verksamhetsutveckling. 
Nedanstående planering är arbetsmaterial och kan komma att ändras utifrån behov och förutsättningar. 

Projektbudget  

Föreläsare: 135 000 kr 

År: 1 (2019/2020) 

12/9  Andreas Ekström: 30 000 kr  

16/4 En kväll för förskolan:  Susanne Kjällander 20 000 kr 

 
År: 2 (2020/2021) 

Ht: En kväll för förskolan: Anna Ryott? 40 000 kr 

Vt: Anders Erenius, 5000 - 10 000 kr 

 
År: 3 (2021/2022) 

Ht: En kväll för förskolan: Elza Dunkels 35 000 kr 

Vt: Gapminder teacher (om vi har en internt, gratis) 

 
Gapminder pedagog: 150 000 kr fördelat på tre år 

Lokalhyra: 150 000 kr 

Verktyg till Podd: 10 000 kr 
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7 Ekonomiska ramar 
Förskolan har en budget på 180 mkr för år 2020. 

8 Uppföljning 

Aktiviteterna som genomförs under året i verksamhetsplanen ska följas upp i samband med 
delår- och årsbokslut och i det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmanna- och enhetsnivå. 
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