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FÖRORD 

 

Socialdemokraterna presenterar här det 

kommunalpolitiska handlingsprogrammet för vår 

politiska verksamhet i Lomma kommun under 

mandatperioden 2023-2026. Det är en handbok 

för våra utsedda ledamöter i kommunen. 

 

 

 

 

 

Programmet har utarbetats av 

arbetarekommunens medlemmar och har antagits 

vid två medlemsmöte under våren 2022. 

 

 

 

Lomma 

Arbetarekommunens styrelse 



Vår samhällssyn och grundläggande värderingar 

Vi Socialdemokrater anser att människors lika värde och rätt 

är en självklarhet och vill därför skapa ett jämlikt och jämställt 

samhälle där alla kan känna frihet, trygghet och framtidstro. 

Vi står vi upp mot ojämlikhet, rasism, sexism och homofobi i 

ett samhälle där ingen blir eftersatt. 

Vi arbetar för ett gemensamt samhällsbygge utan 

ekonomiska och sociala klyftor. Vi strävar efter en tillförlitlig 

välfärd i ett samhälle som har en ekonomisk, social och 

ekologisk hållbar utveckling. 

Tillsammans skapar vi det samhälle vi vill leva i. 

 

Vi socialdemokrater arbetar för 

- att det finns en stark och pålitlig offentlig sektor 

- att människor känner frihet inom ramarna för det 

demokratiska samhället 

- att alla ska ha samma rättigheter, möjligheter och 

skyldigheter 

- att kvinnor och män är jämställda och jämlika i samhället 

- att makten och inflytandet i samhället ska vara jämlikt 

fördelad 

- att den ekonomiska jämlikheten ökar i samhället 

- att samhällsutvecklingen i kommunen är hållbar, tar hänsyn 

till naturen och strävar mot klimatneutralitet 

 

 



Medborgarsamverkan och demokrati 

För oss socialdemokrater är det en självklarhet att alla 

invånare har möjlighet att delta och har inflytande i den 

kommunala politiska processen. Vi lyssnar aktivt på 

medborgarnas synpunkter och behov. Vi utformar politiken i 

en öppen dialog och genom utåtriktad opinionsbildning 

presenterar vi vad vi vill. Alla ska ha rätt att uttrycka sig och 

sin identitet. Vi vill att kommunala förvaltningar ska vara 

lättillgängliga med generösa öppettider, effektiv service och 

med hög kvalitet. Kommunens hemsida ska ha ett rikt och 

lätthanterligt utbud av e-tjänster. Kommunens verksamhet 

ska organisera sig så att invånaren alltid lätt får kontakt. 

 

 

Vi socialdemokrater arbetar för 

- att all kommunal verksamhet ska präglas av god service, 

tydlighet och rättssäkerhet  

- att det finns plattformar och samråd för att 

kommuninvånarna aktivt ska kunna ta del av samhällsbygget 

- att kampen mot all form av extremism intensifieras  

- att kommunala verksamheter är HBTQI-certifierade  

- att utveckla insatser för livslångt lärande 

- att det finns ett medborgarkontor i den norra 

kommundelen 

- att valdeltagandet i allmänna val och folkomröstningar är 

stort 

 



Hushållning av resurser 

Kvalitén på kommunens verksamheter ska vara hög. Vi värnar 

verksamheterna och motverkar ineffektivitet och onödig 

byråkrati.  

 

 

Vi socialdemokrater arbetar för 

- att kommunens ekonomi är i god balans 

- att kommunen samarbetar med det omgivande samhället 

för att finna effektiva lösningar för de egna verksamheterna 

- att beståndet av kommunala lokaler är hållbart och utgörs 

av permanenta lokaler i stället för paviljonger 

- att kommunens lokaler ska vara flexibla och kunna göras 

om till olika ändamål utifrån skiftande behov 

- att det sker kontinuerlig utveckling och underhåll av 

kommunens fastigheter, vägar och allmänna platser 

  



Trygghet 

Vi verkar för goda uppväxtvillkor och levnadsförhållanden. 

Goda miljöer förebygger sociala problem. Alla ska känna 

trygghet i såväl hemmet som i den offentliga miljön. Vi vill 

vara pådrivande i en utveckling där människor bryr sig om 

varandra. Kommunen ska verka för att alla kommuninvånare 

kan känna trygghet för sin person och sin egendom. 

 

 

Vi socialdemokrater arbetar för 

- att skolgårdar, gångstråk och allmänna platser har god 

belysning 

- att Lomma blir en levande kommun med människor i 

rörelse från tidig morgon till sen kväll  

- att främja aktiv grannsamverkan 

- att det ska vara god samverkan mellan kommun, polis och 

räddningstjänst. 

- att arbetet mot nyttjande av droger intensifieras genom 

utbildningar för alla invånare samt lättillgängligt stöd från 

kommunen. 

- att de offentliga mötesplatserna utformas för att bidra till 

samspel mellan invånare i alla åldrar 

- att det byggs konceptboende för gemenskap som 

motverkar ensamhet  

 

 



Boende  

Vi socialdemokrater anser att kommunen ska föra en aktiv 

markpolitik för att ha full rådighet över planläggningen för 

bostäder, grönområden och verksamheter. Nya bostäder 

behöver bli ekonomiskt överkomliga för fler. 

Vi anser att äldre människor ska ha möjlighet att tryggt bo i 

sin invanda miljö och att det finns särskilt boende och 

trygghetsboende när man så behöver. Det ska finnas 

boende för alla kommunens invånare oavsett 

funktionsvariation. 

 

Vi socialdemokrater arbetar för 

- att öka produktionen av hyreslägenheter  

- att det etableras ett kommunalt allmännyttigt bostadsbolag 

- att planera för utbyggnad av Flädie och Alnarp i anslutning 

till järnvägsstationerna 

- att bostadsområdena är varierade mellan hyresrätt, 

bostadsrätt och småhus 

- att bostadsområdena integreras med lämpliga företag och 

verksamheter 

- att nya bostadsområden planeras ekologiskt hållbart samt 

attraherar och är tillgängligt för alla 

- att det finns kollektivtrafikstationer på rimliga avstånd i hela 

kommunen 

- att det byggs fastigheter med lägenheter för ensamhushåll 

även i kommunens mindre byar. 



Tillgänglighet  

Alla ska ha möjlighet att kunna röra sig fritt i samtliga 

offentliga miljöer och på lika villkor ta del av hela kommunen. 

Personer med funktionsnedsättning ska ha samma 

möjligheter som alla andra att delta aktivt i samhällslivet. 

 

 

Vi socialdemokrater arbetar för 

- att öka den fysiska tillgängligheten i alla offentliga miljöer  

- att invånaren i sitt möte med kommunen möts av personal 

med hög kompetens i bemötande 

- att det finns likvärdiga möjligheter för människor med 

funktionsnedsättning att bada vid kommunens stränder 

- att se till att badhiss är lättillgängligt för den som har 

behovet 

- att det finns likvärdiga möjligheter för personer med 

funktionsnedsättning att nyttja Långa Bryggan 

- att politiska beslut tar stor hänsyn till funktionsvariationer.  

 

 

 

 

  



Integration 

Kommunen ska ta sitt ansvar för människor på flykt. 

Flyktingar som kommer hit ska känna att de kommer till en 

kommun som bryr sig om människan. Vi ska ha en god, 

inkluderande integration och människor ska bemötas och 

behandlas jämlikt oavsett hur länge man har bott i 

kommunen. 

 

Vi socialdemokrater arbetar för 

- att det finns god beredskap och bra bostäder för nyanlända 

som anvisas till kommunen 

- att det är god samverkan mellan kommun, 

arbetsförmedling och näringsliv för att nyanlända människor 

ska få utbildning och arbete 

- att nyanlända barn ska ha samma förutsättningar för bra 

resultat i skolan som de andra barnen. 

 

  



Vård och omsorg 

Om man drabbas av sjukdom, funktionsnedsättning eller 

ensamhet ska man känna trygghet inför att det finns insatser 

och stöd. Vård och omsorg ska utgå från teorin om 

personcentrerad vård. Det delade ansvaret mellan kommun 

och region ska inte påverka den enskilde vårdtagaren 

negativt. Måltider, aktivitet och social gemenskap är centrala 

delar för hälsa och välbefinnande. Vi ska ha hög kontinuitet 

hos personalen och den som behöver hjälp ska träffa så få 

personer som möjligt. 

Vi socialdemokrater arbetar för  

- att ett äldreboende ska byggas i Bjärreds gamla del  

- att kommunens äldreboende ska erbjuda möjlighet för 

make, maka eller sambo att kunna fortsätta bo tillsammans  

- att det ska finnas korttidsboende i båda kommundelarna  

- att personer med funktionsnedsättning ges aktivt stöd för 

personlig utveckling genom daglig sysselsättning, aktiv fritid 

och lämpliga boendeformer  

- att det finns adekvat stöd åt familjer där familjemedlem har 

funktionsnedsättning 

- att det ska finnas tillagningskök vid kommunens särskilda 

boenden och att kockar anställs till dessa 

- att det erbjuds individuella aktiviteter under veckan och att 

det finns möjlighet till daglig utevistelse för de på särskilt 

boende och gruppboende 

- att personalen i hemtjänst har tillräckligt med tid hos 

vårdtagarna för att insatserna görs tryggt och med hög 

kvalitét 



- att höja omsorgspersonalens status i samhället 

- att ta bort avgiften för hjälpmedelshyra 

Barnen och ungdomarna 

Barnkonventionen är lag och kommunen ska hela tiden 

utveckla möjligheterna som skapas därmed. Vi ser positivt på 

en pedagogisk mångfald inom kommunala förskolan såväl 

som i grundskolan. Kommunen ska vara ett bra samhälle för 

barn att växa upp i. 

Vi socialdemokrater arbetar för  

- att alla miljöer där barn vistas ska vara utformade så att de 

bidrar till social trygghet, är säkra och främjar hälsa, 

kreativitet och välbefinnande ur barnens perspektiv 

- att utemiljöerna på förskolor och skolor ska uppmuntra till 

utforskande, lek och fysisk aktivitet. 

- att skolans och förskolans lärmiljöer ska vara fysiskt, 

pedagogiskt och socialt inkluderande för alla barn och elever 

- att det etableras en familjecentral i kommunen 

- att det etableras en kommunal gymnasieskola med unik 

utbildningsprofil i kommunen som attraherar elever såväl 

från Lomma kommun som närliggande kommuner 

- att det etableras en gymnasiesärskola  

- att kommunens förskolor och skolor är av god kvalitet med 

hög personaltäthet av behörig personal 

- att det finns en väl utarbetad policy för 

barnkonsekvensanalyser inför politiska beslut 

- att skollunch för gymnasielever är avgiftsfri 



Från de yngsta till förskoleklass  

Kommunen ska vara delaktig i att föräldrar blir trygga i sin 

nya roll. Vi ska bidra till att det finns en gemenskap för 

föräldrar. När det är dags att lämna föräldraledigheten ska 

det finnas en högklassig pedagogisk verksamhet att lämna 

sina barn till. 

 

Vi socialdemokrater arbetar för 

- att antalet barn i förskolegrupper ska hållas på en nivå som 

möjliggör god pedagogisk kvalitet. Vi ska sträva mot 

Skolverkets rekommendationer om storlek på barngrupper. 

- att kommunens förskolor är av god kvalitet med hög 

personaltäthet med utbildad personal 

- att det etableras småskaliga förskolor 

- att kommunen ska tillgodose förskola på obekväm arbetstid 

för de barn som har föräldrar som jobbar kväll och natt.  

- att såväl barn som föräldrar har inflytande i verksamheten 

- att det finns öppen förskola med generösa öppettider i 

båda kommundelarna. 

  



Grundskolan 

I skolan ska eleverna må bra. Inhämtande av kunskaper ska 

stå i centrum i en anda av samarbete och tolerans. Det är 

viktigt att eleverna får information om livsstilsfrågor och 

demokratisk hållning för att vi ska motverka tendenser till 

mobbing, rasism, intolerans och diskriminering i samhället. 

Skolan ska vara jämlik och elever har rätt till den hjälp de 

behöver för att klara läroplanen. Alla elever ska lämna skolan 

förvissade om att de har en meningsfull plats i samhället.  

 

Vi socialdemokrater arbetar för 

- att antalet barn i skolklasser ska vara på en nivå som 

möjliggör god pedagogisk kvalitet.  

- att alla elever lämnar grundskolan med behörighet för 

gymnasiet  

- att alla lektioner genomförs med behörig personal  

- att kraftigt öka andelen ekologisk mat i kommunens 

verksamheter och att en hög andel är närodlad 

- att skolan har ett tydligt hälsofrämjande och förebyggande 

arbete och använder den tvärprofessionella kompetensen i 

elevhälsan så det kommer alla elever till gagn 

- att skolan arbetar med identifierade problemområden som 

skolstress och psykisk ohälsa. Skolan ska arbeta strategiskt 

och organisatoriskt för att skapa goda lärmiljöer 

  



Vuxenutbildningen 

Vuxenutbildningen ska förmedla kunskaper och stödja 

eleverna så att de kan arbeta och verka i samhället. Den 

syftar också till att möjliggöra fortsatta studier. 

Vuxenutbildningen ska möta varje elev utifrån elevens egna 

förutsättningar och behov. En välskött vuxenutbildning 

gynnar samhället. Kommunen ska främja det livslånga 

lärandet. 

Vi socialdemokrater arbetar för 

- att erbjuda högkvalitativ SFI-utbildning i egen regi. 

- att erbjuda anpassade utbildningar för kommunala 

verksamheter för att möjliggöra kompetensutveckling. 

- att vuxenutbildningen har samverkan med näringsliv för att 

kommunen ska utbilda för kompetensbehovet i samhället. 

  



Kulturskolan 

Kulturen har ett egenvärde och kulturskolan ska vara ett 

självklart inslag i barn och ungdomars uppväxt. Alla barn och 

ungdomar ska ha likvärdiga möjligheter att utvecklas genom 

kulturutövande i verksamhet med hög kvalitet och 

tillgänglighet. Kulturskolan anordnar konserter, 

föreställningar och utställningar för kommunens invånare och 

är därmed till gagn för hela kommunen. 

 

Vi socialdemokrater arbetar för 

- att Kulturskolan ska kunna ta emot alla sökande i rimlig tid 

- att Kulturskolan utvecklas vidare i ändamålsenliga lokaler i 

båda kommundelarna 

- avgiftstak på 1300 kr/familj och termin. 

- att avgifterna i Kulturskolan på sikt tas bort 

  



Fritid 

I Lomma kommun ska det finnas ett stort och varierande 

utbud av fritidsaktiviteter för alla. De kommunala 

fritidsanläggningarna ska vara anpassade så att ingen 

utestängs på grund av funktionsvariation. Kommunen skapar 

samverkan med fritidsföreningar, universitet och näringsliv. 

Kommunen främjar turism och har ett strategiskt arbete för 

att upplysa besökare om attraktioner i kommunen. 

Vi socialdemokrater arbetar för 

- att stödja föreningsverksamheten  

- att det finns förutsättningar för en meningsfull och 

utvecklande fritid inom kultur och föreningsliv för alla 

- att kommunen tillhandahåller tillräckligt med idrottslokaler 

för skolornas och föreningarnas verksamhet 

- att det finns goda möjligheter till spontanidrott i hela 

kommunen genom till exempel multiarenor 

- att kommunen har rådighet över idrottshallar och 

fritidsanläggningar 

- att föreningarna får råd och stöd i att bedriva verksamhet 

som främjar jämlikhet, jämställdhet och folkhälsa 

- att kommunens motions- och idrottsanläggningar är säkra 

för kommuninvånare att ta sig till och från 

- att det finns möjligheter till spontana mötesplatser såväl 

inne som ute 

- att det anläggs temalekplatser 

- att kommunen utvecklar Fritidsbanken 



Kultur 

Kulturen är grundläggande för identiteten, såväl för 

människans som för samhällets. Kulturen hjälper oss att förstå 

samhället och underlättar för människan att finna sin plats. 

Kulturen ska därför vara ett starkt, tillgängligt och självklart 

inslag i kommunen. 

 

Vi socialdemokrater arbetar för 

- att kulturen ska vara fri från politisk styrning 

- att den offentliga miljön utsmyckas 

- att ett folkbibliotek med mötesplats byggs i centrala Bjärred 

- att utveckla området vid Folkets Hus och Dansrotundan till 

ett attraktivt kulturområde 

- att kommunens scener görs lättillgängliga för att kunna 

användas flitigt av såväl lokala förmågor som inbjudna. 

- att det ges gott utrymme för kommunens invånare att 

uppträda och ställa ut sina verk 

- att det finns en fortsatt hög kvalitet på 

biblioteksverksamheten och att folkbildningen är god 

- att det finns biografverksamhet i kommunen 

  



Landsbygden 

Planering och verksamhet ska medverka till en utveckling av 

landsbygden, så att såväl landsbygdsnäringarnas som 

rekreationsintressenas och de boendes intressen tas tillvara.  

Vi socialdemokrater arbetar för 

- att det etableras mötesplatser i byarna på landsbygden för 

möjlighet till samverkan och social samvaro 

- att kommunens fysiska planering ska gynna ett bestående 

och livskraftigt lantbruk så att landskapets karaktär kan 

bevaras  

- att ta tillvara möjligheterna att anlägga rekreationsstråk 

genom det öppna jordbrukslandskapet, på markvägar och i 

ägogränser och få det att samexistera med djur- och växtliv 

- att åkermark med god kvalitet bevaras  

- att uppmuntra och ta till vara den lokala produktionen av 

mat som svarar mot höga kvalitetskrav 

- att främja ekologisk odling 

 

  



Klimat 

All verksamhet i kommunen ska präglas av omsorg om 

miljön och medvetenhet om vad som skapar ett långsiktigt 

hållbart samhälle. Kommunen ska vara en föregångare vad 

gäller energisnåla, miljövänliga lösningar och uppmuntra 

kommuninvånarna i detta arbete. Vi vill skydda och vårda 

våra naturområden. Cirkulär ekonomi ska prägla 

förhållningssättet för miljön i hela kommunen. Den fysiska 

planeringen ska på ett tydligt sätt ta in riskerna med stigande 

havsnivåer. För att minska översvämningsriskerna bör också 

fler dammar och utjämningsmagasin anläggas. Kommunen 

ska arbeta för att uppnå de nationella klimatmålen såväl som 

klimatmålen inom EU. 

 

Vi socialdemokrater arbetar för 

- att möjligheter för stadsodling och koloniträdgårdar utökas 

i takt med att kommunens befolkning växer. 

- ett rent Öresund med god ekologisk status 

- att yrkes- och fritidsfisket i kommunen kan utvecklas på 

hållbart sätt 

- att kommunen främjar etablering av förnybara energikällor 

såsom geotermi, solceller och vindkraft, såväl havs- som 

landbaserad 

- att naturområden ersätts enligt balanseringsprincipen  

- att skapa och bevara sammanhängande ekologiska 

korridorer 

- att det ges stöd till bostadsområden som vill bygga 

miljöhus för gemensam sopsortering 



- att kommunens fastigheter ska präglas av hållbara värme- 

och energilösningar såsom solceller och vindkraft. 

- att transporter och färdsätt ställs om till att bli klimatneutrala 

- att kontinuerligt vidta åtgärder för att förhindra 

översvämningar och effekter mot havsnivåhöjningen 

- att kommunens verksamheter slutar använda mikroplaster 

och miljöfarliga kemikalier 

- att kommunen ger råd, stöd och driver kampanjer för att 

invånare gör medvetna val som främjar miljön 

  



Arbete och företagande 

Vårt mål är att fler människor ska kunna arbeta inom 

kommunens gränser, vilket innebär mindre resande och 

gynnar miljön såväl som individen. Dessutom växer 

stadskärnan varpå smutsig och störande verksamhet som 

tidigare låg utanför centrum nu behöver flytta verksamheten 

till lämpligare område i kommunen. Vi vill skapa nya 

områden för verksamheter och anser att marken mellan 

motorvägen och Malmövägen i Lomma är lämplig för detta. 

Vi vill också stödja turismen, som fått en allt större betydelse 

för vår kommun 

 

Vi socialdemokrater arbetar för 

- att mark för verksamhetsområden görs tillgänglig i hela 

kommunen  

- att underlätta företagens kontakter med kommunen och 

skapa samförstånd och samarbete kring 

näringslivsutveckling  

- att utöka kontakten mellan skolan och näringslivet för att 

stimulera elevernas intresse inför ett framtida yrkesliv  

- att öka ungdomars möjligheter att komma ut på 

arbetsmarknaden genom exempelvis fler feriearbeten 

- att rusta upp befintliga verksamhetsområden vad gäller 

skyltning, miljö och service  

- att vidareutveckla samverkan med SLU och Green 

Innovation Park  

- att kartlägga det långsiktiga behovet av verksamhetsmark  



Trafik och kommunikationer 

En god kollektivtrafik är en förutsättning för att ett modernt, 

hållbart samhälle ska fungera. Det ska finnas gott om 

hållplatser och täta avgångar i anslutning till arbetstider. Vi 

ska belysa orimligheter i ankomst- och avgångstider för 

kollektivtrafik som vi inte själva har rådighet över för att 

förändra och förbättra dessa. Cykelvägarna ska vara 

utformade så att den som cyklar fort kan samsas med den 

som cyklar långsamt. 

 

Vi socialdemokrater arbetar för 

- att genom planering skapa en god trafikmiljö för att minska 

olycksriskerna  

- att kollektivtrafiken mellan kommundelarna utvecklas och 

att ankomst och avgångar är jämnt fördelade under varje 

timme. 

- att samverka med grannkommuner och Trafikverket för att 

se till att cykelleder mellan kommunerna har god belysning 

och är i gott skick 

- att skapa säkra cykelvägar till skolorna 

- att etablera en bra cykelväg mellan Löddesnäs och Lund   

- att verka för gratis kollektivtrafik till pensionärer inom 

Skåne. 

- att verka för ungdomskort till kollektivtrafiken inom Skåne 

under hela året 

  



Personalfrågor 

Det är en grundförutsättning för att verksamheterna ska hålla 

hög kvalitet att Lomma kommun är en bra arbetsgivare. Alla 

anställda ska utvecklas i sitt arbete och ha löpande 

fortbildning. Kompetenslyft ska var möjligt för den som är 

skicklig på sitt yrke och vill utöka sin formella kompetens. 

Chefskapet i kommunens verksamheter ska bygga på 

kompetens, tydlighet och ömsesidigt förtroende mellan chef 

och medarbetare. Kommunens samtliga verksamheter ska ha 

ett tydligt jämställdhetsperspektiv och kommunen ska ha 

som mål att vara en jämlik kommun. 

Vi socialdemokrater arbetar för 

- att jämställdhet ska prägla lönesättningen  

- att kommunen ska som norm anställa med tillsvidaretjänster 

som är på heltid. 

- att det ska ges goda förutsättningar att kombinera arbete 

och livet utanför arbetet.  

- att det finns möjlighet till kompetenslyft för anställda i 

kommunen 

- att all kommunal verksamhet ska ha arbetstider som främjar 

god hälsa hos den anställde. 

- att det är god samverkan mellan kommunen och 

arbetstagarorganisationer 

- att kommunens personal får möjlighet till fysisk träning en 

timme av arbetstiden vid två tillfällen under varje vecka 

- att kommunen aktivt arbetar för att höja yrkesstatusen i 

samhället för kommunanställda  


