
Lessebo kommun 
vision 2040:

Tillsammans skapar 
vi en grön kommun 

som vi är stolta 
över och där vi 

bryr oss om 
varandras framtid.



En naturnära 
kommun...

...där livskvalitet och 
trygghet står i fokus.

Här bor vi mitt i naturen, en bit från stan. Sjön, 
skogen och strövstigen finns alltid runt knuten 
och erbjuder rekreation för kropp och själ. 

Här har vi tid för det viktiga i livet.

Här bor vi tryggt och känner oss säkra, oavsett 
vilka vi är och var vi befinner oss.

Här vågar vi påverka kommunens utveckling,  
ta plats och uttrycka våra åsikter.

Livskvalitet

Trygghet



En miljövänlig 
kommun...

... som är fossilfri med 
hållbar utveckling och 

klimatsmarta boenden.

Här hittar vi klimatsmarta lösningar på allt vi gör och 
utvecklar. Förnybara energikällor har ersatt  
de fossila. 

Här känner framtida generationer framtidstro.                      

Här råder balans mellan ekonomisk, ekologisk 
och social hållbarhet, där alla tre är lika viktiga.                                                                                                                                         
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      

Fossilfri Klimatsmart boende

Hållbar
utveckling



En levande 
kommun...

... med stark besöks-
näring och rikt 

fritidsliv.

Här har vi ett gott företagsklimat och en rik 
kulturskatt som lagt grunden till vår starka
besöksnäring. 

Här har vi skapat möjlighet för företag att 
etablera sig på goda villkor. 

Här finns ett brett utbud av handel, aktiviteter, 
kultur och naturnära upplevelser - för både
invånare och besökare.  

Stark 

besöksnäring

Rikt 
fritidsliv



En modern 
kommun...

... med världen runt 
knuten.

Här lever vi lantligt med tillgång till framtidens 
infrastruktur och teknik. Fiber i stugan på landet 
är lika självklart som snabb förbindelse till 
kontinenten.

Här möts många kulturer och människor med 
olika erfarenheter och kunskap - möten som 
berikar vår kommun.

Världen 

runt

knuten



En kreativ 
kunskapskommun...

... där vi lägger 
grunden till ett 

livslångt lärande.

Här lär vi genom kunskap, utmanande undervisning, 
kommunikation och kreativitet för att göra skillnad för oss 
själva och andra.

Här får barn och elever en bra start i livet för att nå så 
långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar. 

Här hittar vi nya sätt att ta tillvara på erfarenhet och 
kunskap.

Här skapar innovativa idéer företag som leder till
utveckling inom sin bransch.

Grunden 

till livslångt

lärande
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