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1. INLEDNING
Föreliggande Nämndsplan för Kultur- och fritidsnämnden är grundad på Övergripande mål
och riktlinjer, fastställd av Kommunfullmäktige 2011-06-09. Nämndsplanen avser åren 2016 2019.
Enligt gällande reglemente för kultur- och fritidsnämnden, 2007-03-15, har nämnden som
sina främsta uppgifter att stödja, främja och samordna kommunens kulturliv samt att främja
ungdoms- och fritidsverksamheten i kommunen. Behoven hos barn och unga, sjuka och funktionshindrade samt äldre ska särskilt uppmärksammas.
Nämndsplanen anger ramarna för verksamheten, men visar också hur denna ska utvecklas. All
verksamhet ska främja tolerans och öppenhet, i syfte att förhindra mobbing, våld och rasism.

2. VISIONER

Övergripande vision
Lomma kommun ska vara en plats där alla människor kan finna en behaglig boplats, där företagande kan frodas och där även växterna och djuren stortrivs.
Kommunens verksamhet ger alla människor möjlighet att leva och utvecklas efter intresse och
förmåga, i nutid och framtid. (Ändras i juni 2015)
Kultur- och fritidsnämndens vision är att:
Stimulera och stödja ett varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter som främjar en god
livsstil och förstärker Lomma kommun som plats att bo och leva på.

3. NÄMNDSMÅL

Kultur- och fritidsnämndens syfte med nämndsmålen är:
- förbättra den psykiska och fysiska folkhälsan i kommunen
- Lomma kommun ska vara en attraktiv plats att bo i och flytta till
- stimulera lärande och kreativitet
Det första nämndsmålet griper över hela kultur- och fritidsområdet. De följande nio målen är
mål för respektive verksamhet.
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3.1 Nämndsmål 1, övergripande
Kommuninvånarnas nöjdhet med utbudet av kultur- och fritidsaktiveter ska öka.
Syfte med målet
Detta nämndsmål är ett övergripande mål för hela enheten. Syftet med målet är att göra en
helhetsbedömning av kultur- och fritidsverksamheter.
Metod
SCB:s medborgarundersökning.
Nyckeltal
SCB:s medborgarundersökning – Kommunen som plats att leva och bo på - A 6 – Hur ser du
på:
Möjligheten till att kunna utöva fritidsintressen till exempel: Sport, Kultur, Friluftsliv, föreningsliv.
Resultat 2013: 61
Resultat 2014: 64
Nyckeltal 2016:70
Verksamhetens inriktning
- Kvalitet i verksamheten
- Öppen för önskemål och synpunkter från medborgare
- Strategisk, långsiktig planering
- Omvärldsbevakning
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3.2 Nämndsmål 2, fritidsgård och fritidsklubb
Kultur och fritidsnämnden ska arbeta för att öka målgruppens nöjdhet med fritidsgårdarnas och fritidsklubbarnas verksamhet.
Syfte med målet
Syftet med målet är att mäta nöjdheten med fritidsgårdsverksamheterna och få ett mått på hur
målgruppen upplever arbetet på fritidsgården och fritidsklubben.
Metod
Enkät till besökare på fritidsklubb och fritidsgård vid terminsslut två gånger årligen.
Nyckeltal
Upplevd nöjdhet bland besökare hos fritidsklubben (nollmätning 2016).
Upplevd nöjdhet bland besökare hos fritidsgården (nollmätning 2016).
Verksamhetens inriktning
- Kontinuitet, trygghet, attraktivitet och kvalitet i verksamheten
- Pedagogisk inriktning på verksamheten som främjar kreativitet och lärande
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3.3 Nämndsmål 3, fältgrupp och elevcoach
Fältgruppens och elevcoachernas kontakt med barn och unga i kommunen ska stärkas.
Syfte med målet
Syftet med målet är att fältgruppen och elevcoacherna ska träffa och lära känna kommunens
unga i förebyggande syfte.
Metod
Mätning av fältgruppens upplevda arbete med barn och unga.
Nyckeltal
Fältgruppens och elevcoachernas upplevelse av arbetet med barn och unga (nollmätning
2016).
Verksamhetens inriktning
- Kontinuitet, trygghet, attraktivitet och kvalitet i verksamheten
- Drogförebyggande arbete
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3.4 Nämndsmål 4, kulturskolan
Elevers och målsmäns nöjdhet med kulturskolan ska öka när det gäller kvalitet på undervisning och utbud.
Syfte med målet
Syftet med målet är att nöjdheten med undervisningen i kulturskolan ska öka.
Metod
Enkät till elever och målsmän på kulturskolan vid terminsslut två gånger årligen(nollmätning
2016).
Nyckeltal
Upplevd nöjdhet bland elever och målsmän när det gäller:
- utbud
- kvalitet på undervisningen
Verksamhetens inriktning
- Pedagogisk inriktning på verksamheten som främjar kreativitet och lärande
- Kvalitet och mångfald i utbildningen
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3.5 Nämndsmål 5, skolbibliotek
Skolbiblioteket och bibliotekariens stöd ska öka till pedagoger och elever i undervisning
och lärandeprocessen.
Syfte med målet
Syftet med målet är att ge pedagoger och elever ska ge bättre stöd i utbildningen och lärandeprocessen.
Metod
Enkät till respektive skolas pedagoger vårterminens slut en gång årligen (nollmätning 2016).
Nyckeltal
Pedagogernas och elevernas upplevelse av hjälp och stöd från skolbibliotekarie och skolbibliotek.
Verksamhetens inriktning
- Pedagogisk inriktning på verksamheten som främjar kreativitet och lärande
- Lärande, läsförståelse och källkritik
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3.6 Nämndsmål 6, folkbibliotek
Kommuninvånarnas upplevda nöjdhet med biblioteksverksamheten ska öka.
Syfte med målet
Syftet med målet är att kvaliteten i biblioteksverksamhet ska bli bättre och nöjdheten med
biblioteket ska öka bland kommunens invånare.
Metod
Enkät i Lommabladet en gång årligen.
Nyckeltal
Upplevd nöjdhet bland besökare när det gäller:
- biblioteket som mötesplats (nollmätning 2016)
- tillgänglighet- Mäts via undersökningen Kommunens kvalitet i korthet (nollmätning 2016)
- bibliotekets utbud (nollmätning 2016)
- helhetsupplevelse (nollmätning 2016)
Verksamhetens inriktning
- Tillgänglighet, mångfald och demokratisk arena för alla
- Mötesplats
- Läsförståelse och livslångt lärande
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3.7 Nämndsmål 7, kultur i skolan
Elevernas upplevda nöjdhet med de kulturevenemang som genomförs i skolan ska öka.
Syfte med målet
Syftet med målet är att undersöka på vilka sätt kulturevenemang kan hjälpa eleverna i deras
lärande.
Metod
Enkät till respektive skolas elever vid vårterminens slut.
Nyckeltal
Nöjdhet med kulturevenemang inom kultur i skolan (nollmätning 2016).
Verksamhetens inriktning
- Uppfylla kulturgarantin
- Ge elever en kvalitetsfylld kulturupplevelse som gynnar kreativitet och lärande
- Vara en integrerad del av undervisningen
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3.8 Nämndsmål 8, kultur och konst
Kommuninvånarnas upplevda nöjdhet med utbudet av kulturupplevelser ska öka.
Syfte med målet
Syftet med målet är att kommuninvånarna ska erbjudas ett varierat utbud av kulturupplevelser
och att nöjdheten med upplevelsen ska öka.
Metod
Utvärdering av kulturevenemang och exponering av konst i kommunal regi.
Nyckeltal
Antal kulturevenemang och exponering av konst (nollmätning 2016).
Upplevd nöjdhet bland besökare till kulturupplevelser (nollmätning 2016).
Verksamhetens inriktning
- Verka för en attraktiv kommun
- Gynna folkhälsan
- Stärka samarbetet med socialförvaltningen i syftet att förbättra folkhälsan genom kultur och
konst
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3.9 Nämndsmål 9, föreningar
Andelen föreningar med olika inriktningar ska öka i kommunen.
Syfte med målet
Syftet med målet är att ha många föreningar med olika inriktningar i kommunen.
Metod
Mätning av föreningskategorier genom föreningsrapporter och register årligen.
Nyckeltal
Antal föreningskategorier (nollmätning 2016).
Verksamhetens inriktning
- Verka för en attraktiv kommun
- Gynna folkhälsan
- Verka för ett socialt ansvarstagande
- Underlätta för föreningar att verka i kommunen
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3.10 Nämndsmål 10, anläggningar
Tillgången till kommunens anläggningar och motionsområden för kommuninvånarna ska
öka.
Syfte med målet
Syftet med målet är att ha hög nyttjandegrad av kommunens anläggningar.
Metod
Mätning av användandet av anläggningar och motionsområden.
Nyckeltal
Antal besökare (nollmätning 2016).
Beläggningsgrad (nollmätning 2016).
Verksamhetens inriktning
- Verka för en attraktiv kommun
- Gynna folkhälsan
- Samarbete med tekniska förvaltningen i långsiktig och strategisk planering
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