Livskvalitet och livsmiljö genom hela livet

î 2030 LOMMA KOMMUN

I korthet
Lomma är en kommun i stark tillväxt. Det är också en kommun med uttalade
ambitioner att erbjuda sina medborgare en god livsmiljö och en kommunal
service av högsta kvalitet. En ambition som resulterat i flera fina utmärkelser genom åren, som Bästa Skolkommun, Bästa Boendekommun och Årets
Kvalitetskommun m.fl.

Vi vill behålla positionen som en attraktiv kommun även i framtiden. Därför
har vi tagit fram det här dokumentet: Utvecklingsstrategi för Lomma kommun 2016–2030. Avsikten är att förmedla och levandegöra kommunens vision och de långsiktiga övergripande målen, fastställda av kommunfullmäktige. I det arbetet har vi även identifierat trender och andra omvärldsfaktorer
som vi tror kommer att påverka Lomma kommun påtagligt de kommande åren.
I utvecklingsstrategin kan du även ta del av kommunens värdegrund och varumärke och andra viktiga verktyg i styrningen mot goda resultat och nöjda
medborgare.

Varför behöver vi en utvecklingsstrategi? Ja, i korthet handlar det om att:

î

vi vill ge medborgarna en tydlig bild av vart vi är på väg och ökade
		 möjligheter att delta i utvecklingen av kommunen

î		 vi vill få en gemensam målbild i den kommunala organisationen som
		 ger kraft

î		 vi vill få en gemensam bild av platsens och organisationens utmaningar
		 och möjligheter

î

vi vill ha ett stöd för våra gemensamma prioriteringar – vad vi ska
		 fokusera på
Jag hoppas att du som läsare av vår utvecklingsstrategi, såväl medborgare
som medarbetare, ska få en god överblick av de mål och strategier vi avser
förverkliga under de närmaste åren!

Anders Berngarn,
Kommunstyrelsens ordförande

Lomma
här och
nu

FRÅN INDUSTRISAMHÄLLE
TILL BOENDEORT
Lomma är ett gammalt tegelbruks- och fiskesamhälle. Under
senare delen av 1800-talet användes leran i Lomma till såväl tegel
som till cement och under samma period utvecklades Bjärred som
en badort till Lund, där sträckan trafikerades med ånglok. Idag har
Lomma utvecklats till en kommun med höga boendekvaliteter:
befolkningen har de senaste tio åren ökat med i genomsnitt 2%
per år och uppgår idag till ca 23 500 invånare. Det är främst fler
barnfamiljer som under senare år valt att bosätta sig i kommunen
men även ensamkommande flyktingbarn är nya medborgare i
kommunen. Utmärkande för Lomma är också den nära kontakten
med Öresund, som erbjuder fina möjligheter till ett rikt friluftsliv.
1963 gick Flädie Storkommun och Lomma Köping samman och
det område som idag är Lomma kommun blev en enhet.
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Den kommun i Skåne som
har högst andel barn (0–17
år) i relation till övriga
åldersgrupper.
Få ungdomar mellan
20–30 år.
En av landets minsta kommuner till ytan med en landareal på 56 km2. Präglas av
närheten till havet och det
öppna jordbrukslandskapet.
Stora delar av kuststräckan
utgörs av bebyggelseområden med framför allt de
båda tätorterna Bjärred och
Lomma
Ett bra geografiskt läge med
goda kommunikationer har
medfört en gynnsam utveckling och att kommunen
upplevs som attraktiv.
En av Sveriges mest snabbväxande kommuner. Befolkningen har ökat med 23,7%
mellan åren 2005 och 2015.
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Lägger stor vikt vid att
säkra områden för rekreation och fritid samt biologisk mångfald. Kustzonen
och ådalarna rymmer
värdefulla naturmiljöer.
Andra viktiga områden
ur naturmiljösynpunkt är
Alnarp.
Öppna fält där stor del av
ytan är högklassig jordbruksmark för livsmedelsproduktion. Landsbygden
är välbefolkad med många
mindre gårdar och små byar,
där även andra verksamheter finns som komplement
till jordbruket.
Centralt läge i en växande
och tätbefolkad region
som ger goda möjligheter
när det gäller utbud av
arbetsplatser, utbildning,
kultur och fritid.
Kommunens näringsliv
domineras av småföretag
inom konsultbranscher
och allmänna tjänster.
Invånarna i Lomma kommun har generellt sett
hög utbildningsnivå och
hög inkomst.
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Lomma kommun har stark
skattekraft. Invånaren i
Lomma kommun tjänar i
genomsnitt 29% mer än
landets genomsnitt.
Hög andel av kommunens
ungdomar går vidare till
gymnasium och andelen
gymnasieelver som fått
examen inom 4 år är 86%.
Utifrån etnicitet har Lomma
kommun relativt sett en
homogen befolkning.
Klimatförändringar är en
av kommunens största
utmaningar. Havsnivån
stiger och vädret förändras. Kustremsan och andra
lågt liggande områden blir
särskilt utsatta.
Universitetskommun.
SLU Alnarp är ett forskningsintensivt universitet. En stor
del av all biologisk forskning
i Sverige sker vid SLU, bland
annat med inriktning på
en hållbar utveckling, både
nationellt och globalt.

Världen förändras. Ett faktum som, mer eller mindre, även påverkar Lomma
– och våra möjligheter att fortsätta utvecklas som en attraktiv kommun.
Därför är det viktigt att känna till dessa förändringar och föra resonemang
om hur det även fortsättningsvis kan vara attraktivt att exempelvis leva, bo
och driva företag här.

Trendspaning 2030
Avsikten med en kontinuerlig omvärldsanalys är att förstå de krav som ställs
på kommunen, både nu och inför framtiden. Medarbetare och politiker i
kommunen har arbetat med att identifiera trender och utmaningar som
kan vara relevanta för Lomma kommun, både som organisation och som
geografisk plats. Här beskrivs kortfattat de åtta trender som vi, fram till nu,
bedömer som mest sannolika – och därmed också viktigast. Några är av global
karaktär, andra mer specifika för Lomma. Vissa ställer krav på anpassning av
specifika verksamheter, andra på samhällsplaneringen i stort. Gemensamt är
dock att samtliga kommer påverka det kommunala uppdraget när vi blickar
framåt. Som medborgare kommer du också att bjudas in framöver för att
trendspana och utvecklingsstrategin uppdateras allt eftersom nya trender skönjas.

MEDSKAPANDE MEDBORGARE

MER FOKUS PÅ LIVSMILJÖN

EN ÖKAD MILJÖMEDVETENHET

Medskapande medborgare i olika processer blir viktigare för kommunen.
Anspråket på ett allt större inflytande, samt en växande EGO-kultur som
ställer högre krav på individanpassning, innebär att kommunen behöver
anpassa sig därefter.

Boendet och livsmiljön får en allt större betydelse i människors liv. Från
att tidigare ha sökt sig till platser där det finns arbete, blir det viktigare för
många att hitta en bra livsmiljö. Balans mellan boende, människa, livsmiljö
och livsstil kommer i högre grad att eftersträvas.

Stark miljötrend i samhället samt klimatpåverkan där kust och hav är drabbade
av fortsatta övergödningsproblem, erosion etc. Medvetenheten om människans
påverkan på klimat och miljö ökar. Lösningar behövs bl.a. för att ge skydd
mot översvämning i bebyggda områden.

ÖKAD POLARISERING

KRAV PÅ STÖRRE
FRIHET I ARBETSLIVET

KOMMUNIKATIONER
– BRETT SPEKTRA

Framtidens medarbetare kommer att eftersträva högre grad av frihet, det
vill säga att kunna jobba var som helst, när som helst och hur som helst. En
effekt av detta är svagare koppling mellan jobb och bostadsort, något som
ställer högre krav på flexibilitet hos morgondagens aktörer på arbetsmarknaden.

Allmänna kommunikationer på egna villkor. En ökad individanpassning ställs
krav på ett bredare spektra av infrastrukturella lösningar.

Mångfald och en ökad polarisering i samhället. Större skillnader mellan bostadsområden, levnadsstandard, skolresultat etc. påverkar möjligheterna till
en socialt hållbar utveckling.

FLER ÄLDRE MEDBORGARE
Medborgare i åldersgruppen över 70 år ökar kraftigt de kommande åren.
Gruppen består till stor del av friska och aktiva människor som är vana att
ställa krav på sin omgivning, men det kommer även att bli fler att behandla
inom äldrevården.

MER FLEXIBEL SKOLA
Skolan blir mer flexibel utifrån ett 24/7-perspektiv och framtidens lärare går
mot ett mer specialiserat yrke som ledare, inspiratör och metodutvecklare.
Undervisning blir inte lika styrd utifrån befintliga lokaler utan kan ske
vid andra tidpunkter och platser än idag och digitala verktyg möjliggör mer
arbete på distans.

För de åtta trenderna finns tre återkommande ledord som spänner
över verksamhetsgränser och som är relevanta för flera trender
samtidigt: flexibilitet, individanpassning och kommunikation.
Vad gäller infrastruktur, framtidens arbetsplatser, vårdformer och
skolans värld kommer vi i den den kommunala organisationen att
behöva möta framtiden med en ökad flexibilitet, på såväl kort som på
lång sikt.
Trendspaningen visar även en individanpassning i många av de frågor
där medborgaren och brukaren har kontakt med den kommunala
organisationen, t.ex. inom skola, vård och infrastruktur. Ur ett arbetsgivarperspektiv betyder det att också organisationen behöver individanpassas, för att möta medarbetarens framtida strävan om ökad frihet.
Även ökad kommunikation och dialog är en röd tråd för hur vi i
organisationen kan möta framtida trender i syfte att öka och hålla
kvar tydlighet och kvalitet.

Vägen fram till målet
Senast 2030 är vår vision verklighet. Men för att
nå dit behöver vi något att orientera efter. Därför
finns tre utarbetade strategier, var och en med ett
fokuserat perspektiv: medborgare, samhälle och
miljö. Dessa strategier blir levande och användbara
genom att vi formulerar – och uppnår – ett antal
övergripande mål.
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Vår vision

Människor vill växa upp i, återvända till och stanna i
Lomma kommun. Vi är hållbara – såväl ekonomiskt och
socialt som ekologiskt – och värnar om våra invånare,
vår miljö och vårt näringsliv. Varje invånare upplever att
kommunen har dem i fokus genom livets alla skiften.
Lomma är Sveriges tryggaste kommun att leva i.

LOMMA KOMMUN SKA ERBJUDA TJÄNSTER
SOM MÖJLIGGÖR HÖG LIVSKVALITET
GENOM HELA LIVET FÖR ALLA LOMMABOR
Kommunen ska ha medborgarens bästa för ögonen genom dennes alla
skiften i livet. Det ska vara attraktivt att växa upp i, återvända till och
stanna i Lomma.

LOMMA KOMMUN SKA UTVECKLA OCH
VÄRNA OM GODA LIVSMILJÖER
Kommunen ska balansera behovet av fysisk exploatering med löftet om att
alltid värna om det som bäst gynnar medborgare, samhälle och miljö.

Tre strategier för
Lomma 2030

LOMMA KOMMUN SKA VARA EN MODERN
OCH AKTIVT ARBETANDE KOMMUN MED
ÖRAT MOT MARKEN OCH ÖPPENHET MOT
OMVÄRLDEN
Kommunens syn på omvärlden ska vara dubbelriktad: Lomma ska ta emot yttre
influenser – men också kunna bidra till och samverka i en större kontext.

Omvärlden står inte stilla. För att Lomma ska fortsätta vara, och i än högre
grad bli, en attraktiv kommun med stark tillväxt krävs att vi agerar. Vi har därför
formulerat tre strategier för att nå vår vision.
Att arbeta strategiskt är att tänka långsiktigt. Men det strategiska arbetet
fordrar en kontext; det kräver att vi blickar såväl inåt, mot medborgarna,
som utåt, mot omvärlden. Strategierna för Lomma 2030 är därför framtagna
utifrån tre perspektiv: medborgare, samhälle och miljö. Dessa kan samlas i
begreppet livsmiljö. Med detta avses såväl boende-, kultur-, och tillväxtmiljö.
Ett tredimensionellt förhållningssätt för hur vi utvecklar platsen där vi bor och
verkar – med medborgaren i centrum.
Strategierna är formulerade att vara konkreta– men ändå omfattande; specifika
– men ändå generella; hållbara – men alltid relevanta. För att nå det Lomma
2030 vi siktar på kommer vi utan tvekan att behöva gå igenom ett antal utmaningar.
Men kom ihåg att bakom varje utmaning döljer sig en möjlighet. Det handlar
bara om vilket sätt man väljer att se det på.

Övergripande mål
KVALITET

Lomma är, och ska fortsatt vara, en attraktiv kommun att bo och verka i.
En nyckelfråga för att behålla och förstärka den positionen är att värna om
hur medborgarna upplever kvalitén på våra tjänster i rollen som myndighet,
arbetsgivare och värd. Begreppet kvalitet vänder sig både utåt, mod medborgaren, och inåt, mot kommunens verksamhet; miljö, boende, kommunikation, organisation och drift – det är genom högsta möjliga kvalitet i allt vi
företar oss som visionen kan uppnås: Att människor vill växa upp i, återvända till och stanna i Lomma.

î

”Lomma kommun” som varumärke och de tjänster som tillhandahålls
		 ska kännetecknas av högsta kvalitet.

î

All verksamhet i kommunal regi ska bedrivas kostnadsmedvetet,
		 effektivt och hållbart.

î

Alternativa driftsformer ska alltid övervägas i alla verksamheter.
		 Alla administrativa funktioner ska regelbundet prövas.

î

Lomma kommun ska vara attraktiv, utvecklande arbetsgivare som
		 erbjuder en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö.

î

Goda och framgångsrika medarbetare ska uppmärksammas som
		 förebilder i kommunens alla verksamheter.

HÅLLBARHET

En stor del av Lommas attraktionskraft återfinns i det geografiska läget. Här
finns flera värdefulla naturområden och en unik kustzon som är känslig för
överexploatering. Som en av Sveriges mest snabbväxande kommuner är det
viktigt att vi hushåller med våra naturmiljöer.
Hållbarhet är dock mer än ekologi. Det handlar om hur våra medborgare bor, äter, transporteras, konsumerar, producerar och upplever sin plats i
samhället. För oss har begreppet hållbarhet därför tre centrala innebörder:
Ekonomiskt, socialt, och ekologiskt. Tillsammans utgör de facit för hur medborgaren upplever sin livsmiljö.

î

Miljöarbetet i Lomma kommun ska präglas av ett framtidsinriktat och
		 långsiktigt arbete med kommande generationer i åtanke.

î

Lomma kommun ska, för att behålla sin höga attraktivitet både värna
		 om och utveckla sina gröna och blå naturmiljöer.

î

Lomma kommun ska kännetecknas av val som stimulerar
		 närproducerade och hållbara varor och tjänster.

î

Lomma kommun ska arbeta för attraktiva boende- och livsmiljöer
		 med välplanerad infrastruktur och miljövänliga, hållbara kommunikationer.

î

Lomma kommun ska aktivt verka för att godståg flyttas bort från
		 tätbebyggt område.

î

Lomma kommun ska bevara och utveckla sina socialt och
		 kulturhistoriskt värdefulla miljöer.

SERVICE

För oss innebär service att skapa så goda förutsättningar som möjligt för
kommunens näringsliv och invånare. Ur ett medborgarperspektiv härrör det
i hög grad till kvalitet; inget ska saknas, all service ska finnas tillgänglig för alla
invånare.

î

I Lomma kommun ska beslut som berör invånaren kunna tas så nära
		 denne som möjligt.

î

Alla invånare i Lomma kommun ska uppleva livsvillkoren som goda och
		 ha möjlighet att delta i samhällslivet, både i arbetet och på sin fritid.

î

Lomma kommun ska planeras långsiktigt och flexibelt utifrån både
		 nuvarande och kommande befolkningssammansättning.

î

Lomma kommun ska utveckla attraktiva platser för boende, handel
		 och andra aktiviteter inom kommunen.

î

Lomma kommun ska vara en attraktiv plats att etablera sig på för såväl
		 lokalt, regionalt som nationellt näringsliv.

TRYGGHET

Lomma upplevs idag som en trygg plats. Både att växa upp i, återvända till
och stanna i. Det är en egenskap att bevara och förvalta: 2030 ska Lomma
ska vara Sveriges tryggaste kommun att leva i. Den tryggheten ska uppnås genom inkluderande, genom att odla goda relationer med omvärlden,
snarare än att bygga fysiska eller symboliska murar. Därför är det viktigt att
bevara öppenheten mot omlandet.

î

Lomma kommun ska kännetecknas av attraktiva, hållbara boende		 miljöer som möjliggör hög livskvalitet och trygghet i alla avseenden.

î
î
î

Lomma kommun ska präglas av tolerans, öppenhet och respekt.
Lomma kommun ska ha invånaren och dennes behov i fokus.

Lomma kommun ska behålla positionen som en av Sveriges bästa
		 skolkommuner, med en undervisning där kunskap och det enskilda
		 barnet står i centrum.

î

Vård och omsorg i Lomma kommun ska präglas av kompetens och
		 valfrihet samt utföras med själ och hjärta.

LOMMA KOMMUN I SKÅNE OCH I ÖRESUNDSREGIONEN
Lomma är, procentuellt sett, en av Sveriges mest snabbväxande kommuner
befolkningsmässigt. Samhällsutbyggnaden har inneburit att nya, moderna
bostadsområden tillkommit. Det är en utmaning att bygga mycket nytt på kort
tid och det ställer höga krav på anpassning och följsamhet i den kommunala
servicen. Utmaningen ligger också i att balansera det nya och moderna med
befintlig bebyggelse och värdefull natur- och kulturmiljö, samt länka ihop dessa
till en helhet som skapar genuin trivsel och trygghet. Eftersom utbyggnadsplanerna är fortsatt omfattande kommer dessa utmaningar behöva vidareutvecklas och beaktas i den fortsatta resan mot 2030.

Drygt 25% av medborgarna är under 18 år. Andelen barn med höga meritvärden och ungdomar med gymnasiebehörighet tillhör de högsta i landet.
Andelen äldre medborgare ökar markant i framtiden. Personer över 80 år
beräknas öka med ca 65% fram till 2030. Det ställer krav på utveckling av våra
välfärdstjänster.

Regioners betydelse förväntas bli starkare framöver och som medborgare
kommer du sannolikt att se dig mer som boende i en region än i en kommun.
Att utveckla samarbetet över Öresund inom ramen för det skånska utvecklingsarbetet är därför ett av Region Skånes viktigaste uppdrag. Något som
även kommer att påverka oss i Lomma kommun.
Genom att främja integrationen över Öresund tillvaratas den potential
Öresundsregionen har som tillväxtområde. Lomma kommun är en del av ett
större sammanhang och har möjlighet att hitta kopplingar och samarbeten
till Malmö/Lund och Skåne samt med andra aktörer som t.ex. näringsliv och
fastighetsägare. Samarbete kan i många fall ses som en nyckel till framgång.

Region Skåne har tagit fram utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030. Som
en del av regionen är det viktigt och relevant för Lomma kommun att vår
egen strategi harmoniserar med Det öppna Skåne 2030. Det är dock viktigt
att komma ihåg att Lomma kommuns utvecklingsstrategi står på egna ben.
Inte minst då förutsättningarna mellan region och kommun ofta skiljer sig
markant.

Vad påverkar Lomma kommun framöver?

Glädj
e
Verktyg och & lust
drivmedel
Utvecklingsstrategin identifierar de största utmaningarna och möjligheterna
för kommunen och de strategier organisationen ska arbeta efter i syfte att
sträva mot visionen.
Här presenteras viktiga redskap som medarbetare i Lomma kommun har till sitt
förfogande för en gemensam styrning och ledning av koncernen Lomma kommun:

î
î
î
î
î

Styr- och kvalitetssystem
Värdegrund
Varumärke
Attraktiv arbetsgivare
Kommunikation

Styr- och kvalitetssystem
Lommas styr- och kvalitetssystem är fastställt av kommunfullmäktige, men
revideras löpande utifrån förändrade förutsättningar och utmaningar. Dokumentet utgår från en resultatstyrning av verksamheten och en strävan efter
decentralisering. Styrsystemet rymmer en tydlig rollfördelning där politiker ska
fokusera på frågeställningarna vad och när och tjänstemän på hur och vem.
Grundförutsättningar för en bra styrning i Lomma kommun:

î
î

		

En tydlig målkedja genom alla verksamheter i organisationen.
Anpassa verksamheten mot bakgrund av medborgarnas behov och
förändringar i omvärlden,

î

Alla planeringsnivåer måste ha en insikt om helheten för att kunna fatta
optimala beslut.

î

Alla styrdokument måste vara levande, i såväl planering som uppföljning.

		

VAD STÅR LOMMA KOMMUN FÖR?

VÄRDEGRUND

Värdegrunden ska bidra till en kultur som sätter kommuninvånarna och deras
behov i centrum. Kommunens sätt att arbeta ska genomsyras av de attityder
och beteenden som värdegrunden uttrycker:

ANSVAR – ÖPPENHET – RESPEKT – TYDLIGHET
ANSVAR

Ansvar är att helt och fullt stå för sitt handlande. Vi tar ansvar när vi svarar
upp på krav och förväntningar, både på oss själva och gentemot den egna
gruppens gemensamma åtaganden.
Helhetssyn är viktigt för oss. Ansvar är kopplat till befogenheter.

ÖPPENHET

Innebär att vi är nyfikna på att prova nya vägar, att övervinna bekvämligheten
i gamla banor. Vi är öppna för samarbete och ett gott arbetsklimat. Vi hyllar
förtroende som bygger på ärlig dialog och tillit med hjälp av aktiv feedback.
Vi tar ansvar för att bidra till en välkomnande arbetsmiljö.

RESPEKT

Genom att vi talar med, lyssnar på och har en vilja att förstå
varandra, skapar vi motivation, delaktighet och arbetsglädje.
Vi deltar aktivt i våra uppdrag och agerar lojalt enligt
fattade beslut och vi visar varandra respekt.

TYDLIGHET

Vi arbetar med tydliga mål för det vi vill uppnå i verksamheten och strävar
efter enkelhet i våra arbetsprocesser.
Vi är raka och tydliga i all kommunikation. Ett tydligt budskap misstolkas
mindre och vi visar samma sak i ord som i gärning.

GLÄDJE och LUST

Om värdegrundens fyra hörnstenar tillämpas på rätt sätt i organisationen,
bildas en bra grund för GLÄDJE och LUST, det vill säga arbetsglädje och lust
att gå till jobbet varje dag. Då har vi skapat goda förutsättningar att utföra
ett arbete som uppskattas av både arbetskamrater och Lomma kommuns
invånare!

VARUMÄRKE

Varumärket för Lomma kommun som organisation grundas på tre delar: Det
kommunala uppdraget enligt Kommunallagen, kommunens syn på kvalitet
samt den värdegrund som finns för kommunens anställda.
Den kvalitet som förtroendevalda och medarbetare sammantaget levererar till medborgarna är kommunens styrka och något samtliga medarbetare
under lång tid varit med att bygga upp, utveckla och förädla. Varumärket är en
värdefull tillgång som måste utvecklas och värnas.
Varumärkets kärnvärden lyfter fram och binder ihop alla de fantastiska
kvalitéerna Lomma kommun står för. Idén är att allt som sker i varumärkets
namn ska:

î
î
î

ha föregåtts av både tanke och eftertanke
präglas av omtanke och välvilja
sträva efter att leda framåt, utveckla och ligga ett steg före

Därför har varumärkets kärnvärden formulerats

TANKE – OMTANKE – MERTANKE
Attraktiv arbetsgivare
Av avgörande betydelse för att kommunen ska kunna nå sina målsättningar
och leverera tjänster av hög kvalitet är att det finns kompetenta och engagerade medarbetare. Därför är det viktigt att kommunen jobbar med att bli en
än mer attraktiv arbetsgivare som kan rekrytera, behålla och utveckla medarbetare i en framtid som präglas av konkurrens om arbetskraften.
Personalpolicyn redovisar arbetsgivarens syn på personalpolitiken. Den
personpolitiska målsättningen är att skapa goda arbetsplatser, där varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet, har inflytande, lust att lära samt
möjlighet att utvecklas.

Kommunikation
Med medborgaren i fokus får information och dialog en alltmer central plats.
Förutom i direkt kontakt med organisationen söker många information via
www.lomma.se och sociala medier men även i mer traditionella kanaler som
kommunens informationstidning eller broschyrer.
Utifrån ambitionen att bibehålla en god medborgardialog utgör informationsverksamheten ett viktigt verktyg. Kommunens informationsinsatser förmedlar
dessutom varumärket och bilden av hög kvalitet. Något som är viktigt för
både anställda och medborgare.
Kommunstyrelsen har fastställt anvisningar för informationsverksamheten med
en kommunikationsplan som revideras årligen. Kommunikationsplanen ska:
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öka fokusering på medborgare och brukare
tydliggöra tjänsternas innehåll för både personal och medborgare
ge styrka åt den enskilde att våga lämna synpunkter på verksamheter

Kommunikationsplanens aktiviteter följs upp löpande under kalenderåret,
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Tanke • Omtanke • Mertanke
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