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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 uthyrning av idrottsanläggningar, 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. 

4 Mål, mått och aktiviteter 
Mål, mått och målvärden är på förhand ifyllda. Upp till förvaltningschef att komplettera med aktiviteter 
och ansvarig.  
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 Nämndsmål 

I gymnasieskolan är genomströmningen hög 

Målet följs upp via mått Målvärde Ansvarig 

Minst 85% av gymnasieeleverna inom 
högskoleförberedande program tar examen inom 3 år 

85%  

Minst 75% av gymnasieeleverna inom yrkesförberedande 
program tar examen inom 3 år 

75%  

Minst 90% av gymnasieeleverna inom 
högskoleförberedande program tar examen inom 4 år 

90%  

Minst 70% av gymnasieeleverna inom yrkesförberedande 
program tar examen inom 4 år 

70%  

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

 

Aktivitet Berörd 
förvaltning/avdelning/enhet Ansvarig 

Individuell uppföljning av samtliga elever som sökt och fått 
beviljat tilläggsbelopp, samt av elever som studerar inom 
gymnasiesärskolan 

UKF/Lärcentrum Verksamhetschef 
Lärcentrum 

Samverkan mellan verksamhetschef för grundskolan och 
Lärcentrum, som tillsammans driver utvecklingsarbete med SYV 
på grundskolorna, i syfte att utveckla och kvalitetssäkra 
överlämningen mellan grundskola och gymnasieskola 

UKF/Lärcentrum, grundskola Verksamhetschef 
Lärcentrum och 
verksamhetschef 
grundskola 

 

5 Särskilt fokus under året 
Här specificeras, på en övergripande nivå, vad förvaltningen ska arbeta med under året som inte har en 
direkt koppling till riktat mål eller nämndsmål. Det kan handla om speciella satsningar eller projekt som 
är av förvaltningsövergripande karaktär. 

Det ska även specificeras om satsningen eller projektet berör någon annan förvaltning samt vem 
(avdelning eller enhet) som är ansvarig för genomförandet 

 

Aktivitet Berörd 
förvaltning/avdelning/enhet Ansvarig 

Utveckla och utöka SFI- undervisningen: 

• Från januari 2020 kommer vi att erbjuda 
kvällsundervisning, en kväll/vecka 

• Från februari/mars 2020 kommer vi att starta 
ytterligare en SFI- grupp, vilket innebär att vi då har 
tre undervisningsgrupper 
 

Syftet med ovanstående är att kunna erbjuda alla som önskar 
plats i Lomma kommun. Vår egen SFI- undervisning bedöms 
vara både mer kostnadseffektiv och samtidigt hålla hög 
kvalitet. 

UKF/Lärcentrum Verksamhetschef 
Lärcentrum 
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Mål för 2020: 

• Minst 50% av eleverna ska ha genomfört minst två 
kurser (A-D) med godkända betyg, inom två år 

• Eleverna som studerar SFI i Lomma kommun ska 
uppleva att undervisningen håller hög kvalitet vilket 
visas i elevernas motivation, progression, resultat och 
trivsel 

 
För att nå målet är rekrytering av behöriga, legitimerade lärare 
en viktig strategisk faktor. Kollegialt lärande och samarbete är 
också en framgångsfaktor. Eleverna kommer även att ha 
tillgång till uppföljning och vägledning av studie- och 
yrkesvalsledare. 
Uppföljning sker också genom dels nationella prov efter 
avslutad kurs, dels genom en anonym elevenkät efter varje 
termin, och efter avslutad D-kurs, där eleverna får utvärdera 
verksamheten och undervisningen. 
 

UKF/Lärcentrum Verksamhetschef 
Lärcentrum 

   

   

   

 

6 Ekonomiska ramar 
Gymnasieskolan- och vuxenutbildningen har en budget för år 2020 på 132 mnkr. 

7 Uppföljning 

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