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Mål 1:  
Alla är självförsörjande och har en meningsfull vardag 

Vi ska medverka till att ge barn och unga goda framtidsförutsättningar. Vi ska stärka 
samverkan med näringsliv, civilsamhälle och skola/utbildning. Vi ska verka för ett gott 
näringslivsklimat, stimulera hållbart entreprenörskap och underlätta företagsetableringar 
för fler arbetstillfällen. Genom att främja föreningsliv och möten mellan människor ser vi 
att vi kan bidra till meningsfull tillvaro och minska utanförskapet. 

Målet i punktform 

 Ge barn och unga goda framtidsförutsättningar  
 Stärka samverkan med näringsliv, civilsamhälle och skola/utbildning 
 Verka för ett gott näringslivsklimat, underlätta företagsetableringar och stimulera 

hållbart entreprenörskap 
 Främja föreningsliv och meningsfull tillvaro för kommunens invånare 

 

Indikatorer mål 1 Ingångsvärde Målvärde 2023 

Vuxna biståndstagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, 
andel (%) av befolkningen 

1,3 (2019) 1,1 

Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, (%) 10,4 (2018) 10,0 

Resultat avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, 
deltagare som börjat arbeta eller studera, (%) 

35 (2019) 75 

Långtidsarbetslöshet 25-64 år, årsmedelvärde, andel (%) 
av registerbaserad arbetskraft 

6,7 (2019) 5,0 

Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, 
(%) 

80,5 (2019) 85 

Gymnasieelever med examen inom 4 år, (%) 67,2 (2019) 75 

Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, (%) 71 (2018) 74 

Svenskt näringsliv ranking, placering 173 (2020) 100 
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Mål 2 
Tibro är en livskraftig boendekommun 

Den upplevda tryggheten ska öka, kvaliteten i förskola/grundskola ska vara hög och vi ska 
främja nya sätt för människor att mötas – det ska vara gott att leva hela livet i Tibro. 
Genom att skapa attraktiva och klimatsmarta boendemiljöer med varierat bostadsutbud 
ska vi främja Tibro som boendekommun. Vi ska också ge tillgång till meningsfull fritid och 
naturnära rekreation. Centrala Tibro ska utvecklas till ett levande och grönt centrum där vi 
tillgängliggör platser och lokaler för såväl invånare som besökare. Vi ska nyttja närheten 
till större arbetsmarknad och utbildning och möjliggöra hållbart resande, både inom och 
utanför kommunen. 

Målet i punktform 

 Öka den upplevda tryggheten och främja nya sätt för människor att mötas  
 Hög kvalitet i förskola/grundskola 
 Skapa attraktiva och klimatsmarta boendemiljöer med varierat bostadsutbud 
 Ge tillgång till meningsfull fritid och naturnära rekreation 
 Utveckla ett levande och grönt centrum med fler offentliga mötesplatser 
 Möjliggöra hållbart resande – både inom och utanför kommunen 
 Nyttja närheten till större arbetsmarknad och utbildning 

 

Indikatorer mål 2 Ingångsvärde Målvärde 2023 

Kommunen är en bra plats att bo och leva på, (%) 91,1 (2021) 94 

Kan rekommendera andra att flytta till kommunen, (%) 51,0 (2021) 53 

Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, (%) 29 (2018) 24 

Elever i åk 5: Hur ofta är det arbetsro på lektionerna, andel 
som svarat ”alltid” eller ”ofta”, (%) 

  

Färdigställda bostäder i flerfamiljs- och småhus under året, 
antal/1000 inv. 

1,9 (2019) 4,0 
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Mål 3 
Vi levererar kvalitativ välfärd med invånaren i centrum  

Vårt arbete ska präglas av en aktiv tillitsbaserad dialog som främjar lärande, utveckling 
och engagemang – hos såväl medarbetare som invånare. För att klara välfärdsuppdraget 
ska vi inspireras av goda exempel, bygga nätverk och samverka med andra. Vi ska dra 
nytta av vårt läge i en växande pendlingsregion för att säkra kommunens 
kompetensförsörjning. Kommunens organisation ska vara långsiktigt hållbar, ur såväl ett 
hälsoperspektiv som ett ekonomiskt perspektiv. Vi ska nyttja digitaliseringens möjligheter 
för att skapa effektivitetsvinster och ökad tillgänglighet. Vi ser samtidigt att vi behöver 
minska vår klimat- och miljöpåverkan när vi utför vårt uppdrag.  

Målet i punktform 

 Aktiv tillitsbaserad dialog som främjar lärande, utveckling och engagemang hos 
såväl medarbetare som invånare 

 Inspireras av goda exempel, bygga nätverk och samverka med andra för att klara 
välfärdsuppdraget 

 Dra nytta av vårt läge i en växande pendlingsregion för att säkra kommunens 
kompetensförsörjning 

 Nyttja digitaliseringens möjligheter för att skapa effektivitetsvinster och ökad 
tillgänglighet 

 Minska vår klimatpåverkan när vi utför vårt uppdrag 

 

Indikatorer mål 3 Ingångsvärde Målvärde 2023 

Kommunen sköter sina olika verksamheter bra, (%) 83,9 (2021) 85 

Invånarnas möjlighet till insyn och inflytande över 
kommunens beslut och verksamheter är bra, (%) 

21,6 (2021) 23 

HME, medarbetarengagemang totalt kommunen 78 (2018) 80 

Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt (%) 6,5 (2019) 6,0 

Tillgång till, inklusive absolut närhet till, bredband om minst 
100 Mbit/s, (%) 

88 (2019) 95 

Tillgänglighet e-post, (%) 78 (2019) 95 

Tillgänglighet telefoni, (%) 47 (2019) 75 

 


