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1 Inledning
1.1 Nämndens ansvarsområde
2 Lomma kommuns vision
Människor vill växa upp i, återvända till och stanna i Lomma kommun. Vi är hållbara- såväl
ekonomiskt och socialt som ekologisk- 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.
3 Nämndsmål
3.1 Från övergripande mål och riktlinjer till nämndsmål
Övergripande Områden

Övergripande Mål

Nämndsmål

KVALITET

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

1. Kommuninvånarna ska uppleva
bibehållen hög kvalitet och nöjdhet i
jämförelse med jämförbara
kommuner med de verksamheter
och tjänster vi bedriver.
2. Elevers och målsmäns upplevda
nöjdhet med kulturskolan ska
bibehållas när det gäller kvalitet på
utbildning och utbud
4. Folkbibliotekets tillgänglighet,
nöjdhet och attraktivitet ska vara
hög i jämförelse med jämförbara
kommuner.

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

3. Samarbete med barn- och
utbildningsnämnden ska stärkas för
att ge ytterligare stöd åt den
pedagogiska verksamheten

HÅLLBARHET

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

5. All vår verksamhet ska präglas av
stort miljöansvar

SERVICE

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

6. Tillgängligheten till
hälsofrämjande platser, aktiviteter
och kulturella upplevelser ökar och
tydliggörs.

3.2 Nämndsmål och nyckeltal
3.2.1 Kommuninvånarna ska uppleva bibehållen hög kvalitet och nöjdhet i jämförelse med
jämförbara kommuner med de verksamheter och tjänster vi bedriver.
Nyckeltal
SCB NRI (A6)

3.2.2 Elevers och målsmäns upplevda nöjdhet med kulturskolan ska bibehållas när det
gäller kvalitet på utbildning och utbud
Nyckeltal
Upplevd nöjdhet med kulturskolan när det gäller kvalitet på utbildning
Upplevd nöjdhet med kulturskolan när det gäller kvalitet på utbud
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3.2.3 Folkbibliotekets tillgänglighet, nöjdhet och attraktivitet ska vara hög i jämförelse
med jämförbara kommuner.
Nyckeltal
Öppettider
Utlåningstal
Nöjdhet med folkbibliotek

3.2.4 Samarbete med barn- och utbildningsnämnden ska stärkas för att ge ytterligare stöd
åt den pedagogiska verksamheten
Nyckeltal
Nöjdhet Kultur i skolan
Nöjdhet med skolbibliotek

3.2.5 All vår verksamhet ska präglas av stort miljöansvar
Beskrivning
Syftet med målet är att ha så hållbar verksamhet som möjligt inom kultur och fritid
Nyckeltal
Antal miljöåtgärder (nollmätning 2017)

3.2.6 Tillgängligheten till hälsofrämjande platser, aktiviteter och kulturella upplevelser
ökar och tydliggörs.
Nyckeltal
Nöjdhet med Kultur
Nöjdhet med kulturella upplevelser
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