
Verksamhetsplan 2020 UKF -
förvaltningen 

KFNAU Bilaga A §2/20



Kommunstyrelsen, Verksamhetsplan 2020 (utkast version 1) 2(6) 

1 Inledning 

Från respektive nämnd i organisationen får förvaltningschefen ett uppdrag i form av en 
nämndsplan. Nämndsplanen gäller under en mandatperiod (4 år) och ses över årligen. Planen 
består av resultatmål som beskriver vad som ska uppnås och när i tiden som det ska ske. Med 
denne 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. 
 
Det ska tydligt framgå i verksamhetsplanen vad som ska göras (aktiviteter), vilken avdelning 
eller enhet som är ansvarig för att genomföra aktiviteten (ansvar) och när den ska vara klar 
(tid). Verksamhetsplanen anger också fokusområden som kommer ges extra uppmärksamhet 
under året. 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. Det ska även framgå om verksamheten ska anpassas till förändrad 
lagstiftning eller andra förutsättningar. Verksamhetsplanen fastställs av förvaltningschefen i 
januari varje år efter hörande hos berörd nämnd/berörda nämnder. 
 
UKF – förvaltningen rapporterar till två nämnder, barn- och utbildningsnämnden och kultur- 
och fritidsnämnden. Varje verksamhet har en ansvarig verksamhetschef, förskolan, 
grundskolan, gymnasieskolan/vuxenutbildningen, kost och kultur- och fritid. Samtliga 
verksamhetschefer har tagit fram egna verksamhetsplaner där de tydligt kopplar sina 
aktiviteter till nämndsmålen.  
 
Förvaltningschefen har en egen verksamhetsplan som fokuserar dels på samarbete och 
samverkan med de andra förvaltningarna och stödstrukturerna och dels på utvecklingen av 
professionsprogrammet och arbetsmiljöarbetet. 
 

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. 
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. 
 

3 Vision och övergripande mål 

Lomma kommuns vision 2040 
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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 tryggast 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 Särskilt fokus under året 

Förvaltningschefens verksamhetsplan har tre fokusområden under 2020. Dessa är 
tillitsstyrningen, professionsprogrammet och arbetsmiljön för våra medarbetare. Ingen av 
områdena är nya, samtliga fanns också i förra årets verksamhetsplan som då hette 
förvaltningsplan 2019. Områdena behöver dock utvecklas eftersom de är centrala för kvalitet i 
uppdragets genomförande, en god arbetsmiljö för våra medarbetare och en framtida 
attraktionskraft som arbetsgivare. 

1. Tillitsstyrning- och ledning 

UKF-förvaltningens tillitstyrning- och ledning kallas ibland för tillsammanskapet och 
ibland för kulturbygget. Det handlar om att utveckla professionella 
samverkansrelationer horisontellt och vertikalt med uppdraget att nå de mål som 
nämnderna har satt upp och ge medborgaren bästa möjliga service och kvalitet i de 
tjänster och verksamheter som erbjuds.  

2019 lade förvaltningsledningen fokus på samverkan med de andra förvaltningarna 
och med stödenheter såsom; kommunikation, ekonomi, service och HR. Arbetet har 
inte utvecklats tillräckligt så det behövs ytterligare satsning på att utveckla god 
samverkan och samarbete med de som har andra kompetenser än vi själva och som 
behövs för att förvaltningen ska klara sitt uppdrag med god kvalitet. Det sistnämnda 
gäller inte minst våra operativa chefer; rektorerna, bibliotekschef, kulturskolechef och 
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cheferna för fritidsverksamheten i Bjärred och Lomma. Cheferna ska ha fokus på 
kärnverksamheten och ansvarar för att den håller hög kvalitet och har god 
måluppfyllelse. För att detta ska fungera behöver de stöd i sitt ledningsarbete med 
förutsättningar för verksamheten och med frågor som de inte har full kompetens att 
hantera. Uppföljning och utvärdering från 2020 visar att samarbetet och samverkan 
med i första hand HR, service och samhällsbyggnadsförvaltningen behöver utvecklas.  

Dessutom behövs en fortsatt god dialog med politik och profession, ett mycket viktigt 
verktyg för att undvika energiläckage och tillitsbrist i styrkedjan.  

2. Professionsprogrammet 2020 

Professionsprogrammet startade 2019, en politisk satsning för att åstadkomma 
långsiktigt god kvalitetsutveckling i de verksamheter som UKF ansvarar för. Ytterligare 
ett syfte var att Lomma kommun är en attraktiv arbetsgivare för den framtida 
kompetensförsörjningen. Möjligheter att utvecklas i sitt yrke sågs som en faktor i att 
vara en attraktiv arbetsgivare.  

Professionsprogrammet organiseras i form av kollegialt lärande, erfarenhetsbaserat 
lärande med grund i deltagarnas kunskaper i utförandet av sin pedagogiska praktik 
eller i sitt uppdrag. För att inte professionsutvecklingen enbart ska bli ett 
erfarenhetsutbyte ska fokus vara på ett definierat problem, ett förändrat arbetssätt 
och på en effekt av arbetet kopplat till barn och elevers lärande eller ökad kvalitet i 
uppdragets genomförande. 

Under 2019 genomfördes fyra utvecklingsprogram inom ramen för 
professionsprogrammet. Behoven av ytterligare kapacitet hos våra medarbetare 
identifierades av huvudmannen i det systematiska kvalitetsarbetet. De program som 
genomfördes under 2019 var skriv- och analyskompetens för rektorer med fokus på 
kvalitetsrapport och enhetsplan. Ett program för kökscheferna med fokus på 
arbetsledning, och två program som fortfarande pågår i samarbete med Malmö 
Universitet, ett för förskollärare och ett annat för samtlig personal inom 
fritidsklubbsverksamheten (fritidshem för de äldre barnen). Båda dessa program 
fokuserar på uppdraget som det är formulerat i läroplanen. 

Den utveckling av professionsprogrammet som sker 2020 är att behoven identifieras 
av professionen själv eller av första linjens chefer. En inventering har genomförts och 
en rad förslag har inkommit från professionen, exempelvis fördjupning kring 
tillgängliga lärmiljöer. Behovet av kapacitetshöjning kring tillgängliga lärmiljöer är 
givetvis starkt kopplat till nämndens mål om att 100 % av eleverna ska bli behöriga till 
gymnasieskolan. Behoven från professionen håller nu på att matchas med kompetens 
från Malmö Universitet. 

 

3. Arbetsmiljön 

Arbetsmiljöarbetet är och kommer att vara centralt för både dagens 
kvalitetsutveckling och morgondagens kompetensförsörjning. Förvaltningen har i 
samverkan med de fackliga organisationerna tagit fram mål för den organisatoriska 
och sociala arbetsmiljön. Dessa är; 

• Arbetsuppgifterna ryms inom den egna arbetstiden 
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• Samtliga medarbetare upplever sig som en del av arbetsplatsens gemenskap 

Målen är nu styrande för förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete. De är numera 
kända i hela organisationen och samtliga enheter arbetar efter aktiviteter som är 
gynnsamma för att målen ska nås. Det är nu viktigt för förvaltningen att hålla i och 
hålla ut i vårt arbetsmiljöarbete. Vi kommer att på olika sätt följa upp och utvärdera 
måluppfyllelsen och vidta insatser vid behov 2020. 

 

 

Aktivitet Ansvarig 

Tillitsstyrning- och ledning Förvaltningschef tillika skolchef 

Samarbete och samverkan med förvaltningar och 
stödprocesser. Prio som grunder sig i uppföljning och 
utvärdering; HR, service och 
samhällsbyggnadsförvaltningen 

Förvaltningschef tillika skolchef 

Stöd till 1:a linjens chefer Verksamhetschefer 

Dialog mellan politik och profession Förvaltningschef tillika skolchef/verksamhetschefer 

  

  

  

  

  

  

  

  

Aktivitet Ansvarig 

Professionsprogram Förvaltningschef tillika skolchef 

Uppföljning och utvärdering av genomförda program 
våren 2020 

Förvaltningschef/Kvalitet- och utvecklingsledare 

Utveckla nya program i samverkan med Malmö 
Universitet baserat på professionens behov våren 2020 

Förvaltningschef/Kvalitet- och utvecklingsledare 

Start av nya professionsinriktningar hösten 2021 Förvaltningschef/Kvalitet- och utvecklingsledare 

  

  

  

  

 
Aktivitet Ansvarig 

Arbetsmiljöarbetet Förvaltningschef tillika skolchef 

Följa upp och utvärdera OSA-målen. Vidta insatser efter 
behov. 

Förvaltningschef tillika skolchef/verksamhetschefer 
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5 Ekonomiska ramar 

Barn- och utbildningsnämndens budget för 2020 är på 768 mnkr. Kultur- och fritidsnämndens 
budget för 2020 är på 62,8 mnkr. 

6 Uppföljning 

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