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Förvaltningens verksamhetsplan 2019 – Kultur- och 
fritidsnämnden 
 

Bakgrund 
UKF-förvaltningen kommer under 2019 att ta ytterligare steg i utvecklingen av våra 
verksamheter med grund i mål- och resultatstyrningen, den nationella och kommunens, och i 
tillämpning av tillitsstyrning- och ledning. Kombinationen av dessa styrmodeller är optimalt för 
att nå goda resultat, hög måluppfyllelse och kvalitet i de verksamheter som vi ansvarar för.  
En given utgångspunkt i detta arbete är kommunens nya vision som vill att kommunen ska stå 
för ”utveckling och kvalitet av högsta klass”. Visionen konkretiseras ytterligare i övergripande 
mål 2019 - 2022 ”Lomma kommun levererar välfärdstjänster och service av högsta kvalitet 
med invånaren i fokus”. 
 
2019 inleds också en ny mandatperiod med både en ny nämnd och med ramförstärkande 
satsningar i budgeten 2019 för kulturskolan. Den satsningen tillsammans med tillväxtmedlen 
ger goda förutsättningar för att utveckla verksamheterna och nå de nämndsmål som antagits i 
Kultur- och fritidsnämndens nämndsplan för 2019. 
 
Förvaltningens verksamhetsplan är förvaltningschefens planeringsdokument för det 
övergripande utvecklingsarbetet 2019. De områden som kommer att beskrivas i denna plan har 
sin grund i den politiska inriktningen 2019 kopplat till de av förvaltningen identifierade 
områden som behöver utvecklas för att bibehålla och öka kvaliteten och måluppfyllelsen. 
Utvecklingsområdena är inte nya, arbetet med dem har pågått även under 2018. Nu behöver 
dock arbetet utvecklas ytterligare och få än större genomslagskraft i våra verksamheter. 
 
Med förvaltningens verksamhetsplan följer en bilaga som ger en översikt över KFN:s totala 
kvalitetsarbete där Kultur- och fritidschefens identifierade utvecklingsområden beskrivs i 
punktform, allt med syfte att se hur kopplingen mellan nämndsmål hänger ihop med de 
utvecklingsområden som valts.  
 
Utvecklingsområdena i förvaltningens verksamhetsplan kommer att följas upp och utvärderas i 
en förvaltningsrapport i slutet på 2019. Förvaltningschefen har ansvar för genomförandet av 
de fokusområden som pekas ut under varje förbättringsområde. 
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Kvalitetsarbetet 
Kvalitetsarbetet tar sin utgångspunkt i styrsystemet för Lomma kommun och de av Kultur- och 
fritidsnämndens antagna nämndsmålen. Samtliga chefer, förvaltningschef, 1:a linjens chefer 
och kultur- och fritidschefen, har ett ansvar att på sin nivå bedriva ett systematiskt 
kvalitetsarbete med grund i följande processer; planera, följa upp och utveckla verksamheten.  
 
För KFN:s chefsorganisation del innebär det att dokumentera varje steg i kvalitetsarbetet. 
Planeringen, som har sin grund i de av KFN antagna nämndsmålen eller bristande kvalitet eller 
måluppfyllelse, beskrivs i en enhetsplan för 1: a linjens chefer där mål för förbättringsarbetet 
formuleras. För kultur- och fritidschefen formuleras målen för förbättringsarbetet i en 
verksamhetsplan.  
 
De av KFN antagna nämndsmålen för 2019 är: 
 

1. Kommuninvånarna ska uppleva bibehållen hög kvalitet och nöjdhet med de 
verksamheter och tjänster vi bedriver 

2. Elever och målsmän ska vara nöjda när det gäller kvalitet på utbildning och utbud i 
kulturskolan 

3. Folkbibliotekets tillgänglighet, nöjdhet och attraktivitet ska vara hög 
4. Stärka barn- och ungdomar i skolan med skapande, rörelse, kreativitet och kultur 

 
Måluppfyllelsen mäts med stöd av kvantitativa uppföljningar, SCB mätningar och enkäter, och 
kvalitativa uppföljningar, fokusgrupper. 
 
Uppföljning och utvärdering görs i en kvalitetsrapport för 1:a linjens chefer och i en 
verksamhetsrapport för kultur- och fritidschefen. De analyser som görs i kvalitet- och 
verksamhetsrapporten ger sedan en grund för kommande utveckling- och förbättringsarbete. 
Förbättringsområdena på de olika organisationsnivåerna befruktar och integreras i varandra. 
Det är av vikt att inte utvecklingsarbetet blir för splittrat och att de olika processerna bildar en 
helhet och inte motverkar varandra. Fokus och att hålla i och hålla ut är centralt och det som är 
svårast att åstadkomma i ett förbättringsarbete. 
 
2019 kommer det systematiska kvalitetsarbetet att utvecklas. Följande åtgärder och insatser 
kommer att vidtas i detta förbättringsarbete; 
 

1. Mer fokus på de av nämnden antagna nämndsmålen för 2019 i verksamhetsutveckling- 
och förbättringsarbete. 

2. Stöd från förvaltningen till cheferna i deras framtagande av enhetsplan/verksamhetsplan 
och kvalitetsrapport/verksamhetsrapport. 

3. Koppla ihop identifierade utvecklingsområden med fortbildningsinsatser, 
kapacitetshöjning av personal. 
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Tillitstyrning- och ledning 
Under 2018 började UKF-förvaltningen sitt kulturbygge, en bärande princip i det var att arbeta 
tillsammans, att utveckla professionella samverkansrelationer horisontellt och vertikalt med 
uppdraget att ge medborgaren bästa möjliga service och kvalitet. Bristande 
samverkansrelationer internt sågs som ett onödigt energiläckage och som ett hinder för att 
möta medborgarens behov. Att peka på någon annan eller ännu värre skylla på någon annan 
för brister i verksamheten ansågs som något som till varje pris måste motverkas. I det fick 
cheferna ett specifikt ansvar att med sitt verktyg, det egna ledarskapet, både lösa upp brister i 
samverkan och utveckla samverkan. Allt med syftet att verksamheten ska ha fokus på det som 
skapar värde i vår organisation, mötet mellan medarbetaren och medborgaren. 
 
Hösten 2018 fick förvaltningen och dess ledning stöd i de principer som Tillitsdelegationens 
slutrapport med tillhörande forskningsantologi redovisade. Undertecknad skrev ett 
sammanfattande PM som lade grunden för de diskussioner som fördes i organisationen kring 
tillit, samverkan (även bristande sådan) och förutsättningar för mötet mellan medarbetaren 
och medborgaren. PM:et diskuterades i ledningsgruppen, chefsgruppen, samverkansgruppen 
och på enheterna (inte heltäckande).  
 
En medarbetarundersökning kom i december och visar på goda resultat, dessutom en 
uppåtgående trend. 700 medarbetare (inkluderar personal i förskola och grundskola) svarade 
på tre frågeområden; styrning, ledning och motivation. På en skala mellan 1 - 5, där 5 är högsta 
värde, blev genomsnittet 4,22 på frågan om chefen visar förtroende för mig som medarbetare. 
Ett mycket bra resultat, men om det har något samband med de diskussioner kring 
tillitsstyrning- och ledning som pågått under hösten 2018 är givetvis svårt att leda i bevis. Vi 
har dock en bra grund att stå på för att utveckla tilliten ytterligare mellan olika aktörer inom 
UKF förvaltningen, allt givetvis med syftet att våra medborgare ska få bästa möjliga kvalitet i 
utförandet av tjänsten. 
 
I de diskussioner som fördes internt uppfattade undertecknad det som att en tolkning av 
begreppet tillitsstyrning- och ledning ledde tankarna fel. Tillitsstyrning- och ledning är inte, och 
kommer aldrig att bli, fritt valt arbete. Uppdraget, roller och ansvar i organisation måste vara 
tydliga, först då är detaljstyrning och onödig dokumentation överflödiga. Tillit tillkommer inte i 
något vakuum eller är något allmänt relationsarbete. Tillit skapas i professionella relationer där 
samverkan behövs för att åstadkomma resultat. Tillitsdelegationen talar om att tillitsvärdighet 
skapas i en arbetsrelation vid en bedömning av den andres vilja, förmåga och att göra det där 
lilla extra när det behövs. När tillit väl skapats är det fullt fokus på medborgarens behov i alla 
dess former och förutsättningar för goda resultat och kvalitet finns. 
 
Uppdraget för våra medarbetare vilar på tre ben. Den nationella styrningen, de av nämnden 
antagna nämndsmålen och de tilldelade resurserna för att bedriva verksamheten. Tillkommer 
gör också de riktlinjer och handlingsplaner som har beslutats centralt från förvaltningen eller 
politiken. Våra medarbetare är bärare av professionell kunskap och etik och är givetvis ytterst 
lojala mot uppdraget och de medborgare som de möter i verksamheten. Våra professionella 



4(5) 

medarbetare har således omdöme, vilja och mod att skapa det bästa möjliga värde i mötet 
med medborgaren. Förvaltningsledningen kommer utifrån den kunskapen och analysen även i 
fortsättningen att vara restriktiv med detaljstyrning och överbelastande dokumentationskrav.  
 
Min uppfattning är att vi behöver utveckla ledningsfilosofin, som Tillitsdelegationen ibland 
väljer att kalla tillitsstyrning- och ledning, ytterligare med syfte att skapa bästa möjliga 
förutsättningar för det värdeskapande mötet i organisationen. Med utgångspunkt i det blir en 
av förvaltningens viktigaste uppgifter att utveckla samverkan med de andra förvaltningarna. 
Samverkan med dessa är centralt för att förvaltningen ska klara sitt uppdrag fullt ut. Under 
hösten har fungerande samverkan utvecklats med ekonomi- och utvecklingsavdelningen. 
Samverkan med andra avdelningar behöver utvecklas under 2019. 
 
En annat centralt område för samverkan är dialogen mellan politik och profession, det som 
ibland kallas för styrkedjan. 2018 har dialogen utvecklats och det mest synliga resultatet av 
denna dialog är den nämndsplan som nu är antagen. De prioriterade målen kommer både ifrån 
politikens ambitioner och inriktning och från de utvecklingsområden som förvaltningen 
identifierat. Min bedömning är att arbetet med dialogen mellan politik och profession är ett 
utvecklingsområde under 2019.  
 
Förbättringsområden avseende tillitsstyrning- och ledning som kommer stå i fokus 2019. 
 

1. Samverkan med kommunledningskontoret om HR, extern kommunikation och service.  
2. Samverkan med samhällsbyggnad kring lokaler och med socialförvaltningen kring barn 

och ungdomar i behov av stödinsatser. 
3. Fortsatt utveckling av dialogen mellan politik och profession. 
4. Stöd och utmaning till de operativa cheferna. 

 
Arbetsmiljöarbetet 
Arbetsmiljön för medarbetarna inom de verksamheter som UKF ansvarar för är central för att 
åstadkomma kvalitet och god måluppfyllelse. På lite längre sikt är en god arbetsmiljö helt 
avgörande för kompetensförsörjningen, att vara en attraktiv arbetsgivare handlar, som vi 
bedömer det, mycket om medarbetarnas arbetsmiljö.  
 
Lomma kommun har tagit fram mål kopplat till ”god ekonomisk hushållning dels att sjuktalen 
inte ska överstiga 5,5 % och dels att personalomsättningen inte ska överstiga 14 % under 2019. 
 
Problemen med arbetsmiljön för våra medarbetare handlar framförallt om stress och hög 
arbetsbelastning. Det finns mycket som tyder på att stress och hög arbetsbelastning under 
vissa intensiva perioder inte är acceptabel varken ur ett verksamhetsperspektiv eller ur ett 
medarbetarperspektiv.  
 
Förvaltningen har därför i sitt arbetsmiljöarbete tagit fram tydliga mål för den organisatoriska 
och sociala arbetsmiljön i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2015:4). Syftet 
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med målen är att få ner stress och hög arbetsbelastning och att skapa rimliga organisatoriska 
förutsättningar för både medarbetare och chefer. Målen ska syfta till att främja hälsa och öka 
organisationens förmåga att motverka ohälsa.  
 
Målet för den organisatoriska arbetsmiljön är; 
 

1. Arbetsuppgifterna ryms inom den egna arbetstiden 
 
Målet för den sociala arbetsmiljön har formulerats på följande sätt; 
 

2. Samtliga medarbetare upplever sig som en del av arbetsplatsens gemenskap 
 
Samtliga enheter inom UKF arbetade under början av hösten 2018 med att göra målen kända 
bland medarbetarna och tog fram handlingsplaner som innehöll aktiviteter och åtgärder som 
förväntas leda till hög måluppfyllelse avseende målen för den organisatoriska och sociala 
arbetsmiljön. Förvaltningens chefer på samtliga nivåer ska genom regelbunden dialog med sina 
medarbetare uppmärksamma tecken och signaler på ohälsosam arbetsbelastning. Om 
medarbetaren känner sig stressad och inte vet hur de ska hinna med sina arbetsuppgifter ska 
de vända sig till sin chef för att få hjälp och stöd med prioritering av arbetsuppgifterna. 
 
2019 är det av yttersta vikt att fortsätta arbetet med att få ner stressen och arbetsbelastningen 
hos våra medarbetare. Förvaltningen kommer att föreslå nämnden att prioritera detta arbete i 
internkontrollen 2019.  
 
Förbättringsområden avseende arbetsmiljön, med fokus på målen för den organisatoriska och 
sociala arbetsmiljön, som kommer att stå i fokus 2019. 
 

1. Prioritera arbetsmiljön avseende internkontrollen 2019. 
2. Följa upp och utvärdera arbetet, både genom internkontrollen och genom 

uppföljningar av kommunens övergripande mål kring sjuktal och personalomsättning i 
delår- och bokslut. 

3. Vid behov vidta åtgärder. Åtgärder som bör prövas i den specifika situationen är; 
information och kommunikation, bemanning, bemötande och social interaktion, öppet 
och tillåtande klimat, aktiviteters inkludering respektive exkludering. 
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