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H. 1 
ÖVERGRIPANDE MÅL OCH RIKTLINJER FÖR LOMMA KOMMUN 
 

Vision 2040 och övergripande mål 2019-2022 
 
Beslutad av kommunfullmäktige den 14 mars 2019 
 

Vision för Lomma kommun år 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 för Lomma kommun 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 med 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 våra 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 leva 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 utveckling och hushållning.   
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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 i organisationen. Både invånare och 
kommunens medarbetare upplever bra möjligheter till delaktighet och inflytande ur sina olika 
perspektiv.  
 
 
 
 


