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Strategi för Agenda 2030 – Töreboda kommun 
 
Sammanfattning 
 

Agenda 2030 och de 17 globala målen är avgörande för vår och planetens framtid. Som 
kommun har vi en skyldighet att arbeta för att nå de globala målen.  

 

De globala målen omfattar mer än bara klimatutmaningar. De omfattar även att utrota 
fattigdom samt att skapa fredliga och trygga samhällen för vår och kommande generationer. 
De globala målen tar ett helhetsgrepp på alla utmaningar inom den miljömässiga, sociala och 
ekonomiska dimensionen av hållbarhet och vi behöver ta hänsyn till denna helhet i vårat 
arbete. Sverige som nation har förbundit sig att jobba med Agenda 2030 och det innebär ett 
ansvar för kommunerna, men även för oss som enskilda personer, att bidra i arbetet.  
 

En framgångsrik och hållbar kommun i tillväxt år 2030 
 

Strategin för Agenda 2030 sätter fokus på kommunens vision En framgångsrik och hållbar 
kommun i tillväxt år 2030. Vi vill att Töreboda kommun ska vara en trygg och hållbar 
kommun att bo, leva och verka i. 
 

Det övergripande syftet med hållbarhet i Töreboda kommun är att skapa förutsättningar för 
att alla invånare ska kunna leva ett gott liv, nu och i framtiden. Det får dock inte ske på 
bekostnad av någon annans livskvalitet någon annanstans.  
 

Strategin för Agenda 2030 har, utöver de globala målen, beaktat den nationella 
handlingsplanen för Agenda 2030, Västra Götalands miljömål, Töreboda kommuns vision 
och värdegrund samt kommunfullmäktiges mål. 

 

Syftet med strategin för Agenda 2030 är att:  
 

- Tydliggöra politiska prioriteringar och mål.  
 

- Samla kommunens arbete med miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet i en 
gemensam strategi.  

 

- Kunna mäta och följa upp arbetet.  
 

- Skapa delaktighet och stolthet hos medarbetare, politiker och invånare. 
 

Töreboda kommun har i strategin valt insatsområden och mål inom de områden där 
kommunen har störst utmaningar i ett nationellt perspektiv. Följande tre insatsområden 
har identifierats och prioriterats: 
 

- Livsstil, hälsa och utbildning. 
 

- Ekologisk hållbarhet och hushållning med resurser.  
 

- Välfärd och egenförsörjning. 
 

De tre insatsområdena har konkretiserade mål som tydliggör prioriteringar. Till målen ska 
verksamheterna koppla aktiviteter. Detta ska ske i de verksamhetsplaner som upprättas årligen. 
 

Barn- och ungdomsperspektivet ska vara centralt i arbetet med att uppnå målen i strategin 
och i arbetet för hållbar utveckling. 
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Platsspecifika förutsättningar 
 

Töreboda kommun är beläget i nordöstra Västra Götaland och gränsar till Mariestad i 
väster, Gullspång och Laxå i norr, Karlsborg i öster och Skövde och Tibro i söder. 
Landskapets karaktär, topografi samt administrativa och historiska gränser mot 
Värmland och Örebro förstärker även mentalt placeringen i länets och regionens utkant. 
 

Invånarantalet i Töreboda kommun är cirka 9 250. Töreboda är kommunens centralort 
och har drygt 4 000 invånare. Orten är belägen mitt i kommunen där Göta kanal och 
Västra stambanan korsar varandra. Nära 40 procent av invånarna bor utanför tätorterna 
Töreboda, Älgarås och Moholm. Mindre byar, bebyggelsegrupper och gårdar finns jämnt 
utspridda över landskapet. 
 

Töreboda är en landsbygdskommun med goda pendlingsmöjligheter till närliggande 
städer. I Töreboda kommun finns cirka 2 600 arbetstillfällen. Av dem som bor i 
kommunen arbetspendlar ungefär 1 650 till en annan kommun, och drygt 1 000 av dem 
som arbetar i kommunen bor på annan ort. 
 

Töreboda kommun är en av 32 kommuner som av regeringen har konstaterat har särskilda 
utmaningar och är i stort behov av utveckling inom en rad olika områden. Kommunen 
präglas av hög medelålder (44,9 år) samt låg löne- och utbildningsnivå. Medianinkomst i 
kommunen är 250.425 kr att jämföra med median i Sverige 296.484kr (SCB 2019).  
 

Ungdomsarbetslösheten  har över tid varit hög. Detta kan bland annat kopplas till att 
andelen elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram 2019 låg på 72,5 procent. 
Andelen barn och unga som lever i ekonomiskt utsatta hushåll i åldern 0-19 år är drygt 
12 procent vilket är betydligt högre än grannkommunerna. Ekonomisk utsatthet medför 
bland annat brist på frihet, makt, inflytande, hälsa, utbildning och fysisk säkerhet.  

 

Töreboda kommun samverkar sedan år 2003 med Mariestads och Gullspångs kommuner 
(MTG). Den strukturerade samverkan har resulterat i att kommunerna idag har fem 
gemensamma nämnder; miljö- och byggnadsnämnden (sedan 2007), lönenämnden 
(2007), tekniska nämnden (2008), IT-nämnden (2008) samt avtalsnämnden (2021). 
MTG-kommunerna samverkar även om energi- och klimatrådgivning, 
säkerhetssamordnare samt utveckling av besöksnäringen. 

 
Vision och värdegrund 
 

Visionen och värdegrunden definierar Töreboda kommuns själ och talar om vad 
kommunen står för, vart kommunen är på väg och hur den förhåller sig till invånare, 
besökare och kommunens anställda. Visionen och värdegrunden speglar även vad man 
kan förvänta sig av den verksamhet som alla gemensamt finansierar. 
 

Strategin för Agenda 2030 sätter fokus på kommunens vision ”En framgångsrik och 
hållbar kommun i tillväxt år 2030”. Vi vill att Töreboda kommun ska vara en trygg och 
hållbar kommun att bo, leva och verka i. 
 

Kommunens vision beskriver även en framtidsbild år 2030 för kommunen och dess 
verksamheter. Denna framtidsbild innefattar bland annat att: 
 

- Värna natur- och kulturvärden som är typiska för kommunen och vi tänker 
långsiktigt och hållbart för framtida generationer. 
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- Ge barn- och unga förutsättningar till en god start i livet då vi värnar deras 
rättigheter och trygghet. 

 

- Ge alla möjlighet att delta i samhällets gemenskap. 
 

- Erbjuda goda, effektiva och miljövänliga kommunikationer. 
 

- Öka kommunens och företagens gemensamma konkurrenskraft och hållbarhet  
genom kompetensutveckling. 

 

Värdegrunden för Töreboda kommun är; Tillväxt, Trygghet, Tillsammans. 

 
Hållbar utveckling 

 

Hållbar utveckling handlar om att uppfylla människors behov i dag utan att begränsa 
kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. För att uppnå detta krävs 
att vi har ett globalt perspektiv. Hållbar utveckling handlar om mänsklig välfärd och 
utveckling men även om en väl fungerande ekonomi och en hälsosam och livskraftig 
miljö. Visionen definierar att alla politiska beslut ska utformas på ett sätt som beaktar de 
ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenserna i ett längre tidsperspektiv. 
 

Att utvecklas i en mer hållbar riktning ställer höga krav på ledning och samordning av 
kommunens olika verksamheter. Arbetet med Agenda 2030 och de globala målen kräver 
en helhetssyn och ett internt tvärsektoriellt samarbete samt en hög grad av samverkan 
med medborgare, civilsamhällets organisationer, näringsliv och statliga myndigheter. 
 

För att få genomslag behöver vi vara många som driver utvecklingen åt samma håll. Vi 
har alla olika mandat och resurser till förfogande men ansvaret är delat. I Töreboda 
kommun ska barn- och ungdomsperspektivet ska vara centralt i arbetet med att uppnå 
målen i strategin och i arbetet för hållbar utveckling. 

 
Agenda 2030 – FN:s globala mål för hållbar utveckling  
 

Agenda 2030 och de globala målen antogs vid FN:s toppmöte den 25 september 2015. 
Agendan består av 17 mål och 169 delmål för hållbar utveckling. Målet är att till år 2030 
genomföra en samhällsförändring som leder till en ekonomiskt, socialt och miljömässigt 
hållbar utveckling som skyddar vår planet, utrotar fattigdom och genererar en god 
välfärd för alla människor. 
 

De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar tre dimensionerna: den 
ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. De tre dimensionerna måste samverka 
och förhålla sig till varandra för att kunna bidra till en hållbar utveckling. Världens re-
geringar är ansvariga, men de globala målen berör oss alla och kommunerna är viktiga 
aktörer för att nå målen. 
 

I princip samtliga mål i Agenda 2030 kan anses ha koppling till den verksamhet som 
bedrivs på lokal nivå. Kommunernas engagemang är därför centralt. Mot denna 
bakgrund bär kommuner en stor del av ansvaret för att genomföra Agenda 2030, med 
möjlighet att definiera och prioritera genomförandet utifrån egna förutsättningar och 
utmaningar. I kommunernas grunduppdrag ingår till exempel vård, skola, omsorg, 
samhällsplanering och samhällsutveckling som alla är direkt eller indirekt relaterade till 
genomförandet av agendans delmål. 
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I denna strategi används FN:s definition av hållbar utveckling: En hållbar utveckling är en 
utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 
möjlighet att tillfredsställa sina behov. Hållbar utveckling betyder därmed långsiktighet 
och en förståelse för och kunskap om framtida generationers utmaningar och behov; hur 
ser barns och ungas villkor ut och hur ges de förutsättningar att utvecklas till sin fulla 
potential, det så kallade generationsperspektivet. För Töreboda kommun innebär de tre 
hållbarhetsdimensionerna följande: 
 

Social hållbarhet  
 

Social hållbarhet syftar till ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott 
liv med god hälsa och utan orättfärdiga skillnader. Det innebär även att tillgodose alla 
människors grundläggande behov och att säkra de mänskliga rättigheterna.  
 

Ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i centrum, vilket kräver att 
människor känner tillit till och förtroende för varandra samt är delaktiga i 
samhällsutvecklingen. Ett socialt hållbart samhälle tål påfrestningar, är anpassningsbart 
och förändringsbenäget. Social hållbarhet är av avgörande betydelse för det 
demokratiska samhället och är helt nödvändig ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. 
 
Miljömässig hållbarhet  
 

Grundförutsättningen för hållbar utveckling är att den biologiska mångfalden och 
ekosystemens funktionalitet bevaras samt att människans ekonomiska och materiella 
verksamhet på lång sikt anpassas till naturens bärkraft. Miljömässig hållbarhet innebär 
att människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa 
orsakas av föroreningar eller annan påverkan. Mark, vatten och fysisk miljö i övrigt an-
vänds så att en långsiktigt god hushållning tryggas utifrån ekologisk, social, kulturell och 
samhällsekonomisk synpunkt. Hushållning med material, råvaror och energi främjas. 

 

Ekonomisk hållbarhet  
 

Ekonomisk hållbarhet är medlet för att uppfylla basbehoven och tillgodose kraven på 
hållbarhet och god livskvalitet. Samtidigt ska den ekonomiska hållbarheten säkerställa 
kommande generationers möjligheter att få samma service som dagens. En ökning av 
ekonomiskt kapital får inte ske på bekostnad av naturkapital eller socialt kapital. Ekono-
misk hållbar utveckling är ekonomisk utveckling som inte medför negativa konsekvenser 
för den miljömässiga eller sociala hållbarheten. 

 
Nationell handlingsplan för Agenda 2030 
 

Sveriges regering beslutade år 2018 om en handlingsplan  för Agenda 2030. 
Handlingsplanen beskriver ett antal centrala åtgärder för hållbar utveckling som förväntas 
att ge resultat och effekter under kommande år. Nyckeln till ett framgångsrikt 
genomförande av agendan är att det i samhället finns en bred delaktighet i omställningen.  
 

Med handlingsplanen avser regeringen att underlätta för olika samhällsaktörers bidrag 
till en fortsatt omställning samt ge fortsatt kraft till den politik som regeringen driver för 
hållbarhet. Handlingsplanen fokuserar på det nationella genomförandet av Agenda 2030 
men omfattar även Sveriges bidrag till det globala genomförandet av agendan. 
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Alla länder utgår från de egna lokala förutsättningarna i arbetet med de globala målen. 
Sverige ligger i topp i världen när det gäller uppfyllande av de globala målen år 2020.  
 

Störst framgång enligt rapporten år 2020 har Sverige inom följande mål:  
 

- Mål 1, Ingen fattigdom  
 

- Mål 3, God hälsa  
 

- Mål 5, Jämställdhet  
 

- Mål 7, Hållbar energi för alla  
 

Sverige har dock haft mindre framgång med att uppfylla följande mål.:  
 

- Mål 12, Hållbar konsumtion och produktion  
 

- Mål 13, Bekämpa klimatförändringarna  

 
Strategi för Agenda 2030 i Töreboda kommun 
 

I september år 2021 beslutade kommunstyrelsen i Töreboda att upprätta en strategi för 
kommunens arbete med att nå målen i Agenda 2030. 

 

Syftet med strategin för Agenda 2030 är att:  
 

- Tydliggöra politiska prioriteringar och mål.  
 

- Samla kommunens arbete med miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet i en 
gemensam strategi.  

 

- Kunna mäta och följa upp arbetet.  
 

- Skapa delaktighet och stolthet hos medarbetare, politiker och invånare.  
 

Det övergripande syftet för att arbeta med hållbarhet i kommunen är att skapa 
förutsättningar för att alla invånare ska kunna leva ett gott liv, nu och i framtiden. Det får 
dock inte ske på bekostnad av någon annans livskvalitet någon annanstans.  
 

Töreboda kommun har i strategin valt insatsområden och mål inom de områden där 
kommunen har störst utmaningar i ett nationellt perspektiv.  

 
Insatsområden  
 

För kommunens arbete med de globala målen har följande tre insatsområden identifierats 
och prioriterats: 
 

- Livsstil, hälsa och utbildning. 
 

- Ekologisk hållbarhet och hushållning med resurser.  
 

- Välfärd och egenförsörjning. 
 

Urvalet av dessa områden grundar sig på en samlad bedömning av nedanstående:  
 

- Vision och värdegrund för Töreboda kommun. 
 

- Kommunfullmäktiges mål. 
 

- Ställningstaganden och prioriteringar i kommunens styrdokument.  
 

- De globala mål som har störst koppling till den verksamhet där kommunen har störst 
utmaningar i ett nationellt perspektiv.  
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- Dialog och synpunkter från förtroendevalda och medarbetare i Töreboda kommun.  
 

- Områden där kommunen har störst utmaningar i ett nationellt perspektiv.  

 
Mål och nyckeltal  
 

De tre insatsområdena har konkretiserade mål som tydliggör prioriteringar. Till målen ska 
verksamheterna koppla aktiviteter. Detta ska ske i de verksamhetsplaner som upprättas 
årligen. Utöver verksamhetsplanerna kan insatser även genomföras med utgångspunkt från 
de styrdokument med prioriteringar som upprättats för olika områden. Insatsområden och 
mål gäller till år 2030 men kan vid behov komma att revideras. För planering och 
uppföljning av insatsområdena ska systemstödet Stratsys användas. 
 

Avgränsningen för kommunens insatser är att de ska ske inom ramen för den verksamhet 
som kommunen ansvarar för. 
 

Rådet för främjande av kommunala analyser har formulerat ett 50-tal nyckeltal för 
kommunernas arbete med Agenda 2030. Nyckeltalen avser både det som kommuner 
ansvarar för och det som är svårare för kommuner att påverka men viktigt att känna till och 
ta hänsyn till. Fler nyckeltal är under utveckling. Nyckeltal visar trender över tid i positiv 
eller negativ riktning.  
 

Det finns ett flertal nyckeltal kopplade till respektive mål i strategin. Strategin innefattar 
även kommunspecifika nyckeltal som Töreboda kommun har upprättat. Vid uppföljning 
visar nyckeltalen hur arbetet med att uppnå målen utvecklas.  

 
 
  Insatsområde livsstil, hälsa och utbildning 
 

 
Folkhälsan i Sverige är mycket god ur ett globalt perspektiv. Trots att allt fler får en 
bättre hälsa och bättre förutsättningar att leva ett gott liv ökar skillnaderna i hälsa i be-
folkningen. Skillnader beror till stora delar på ojämlikhet i livsvillkor.  
 

Barn och ungdomars uppväxtvillkor är viktiga då den ojämlika hälsan ofta grundas tidigt i 
livet. En av samhällets centrala uppgifter är att skapa förutsättningar för att barn ska få en 
bra uppväxt. Barnets föräldrar har ansvar för uppfostran och att barnet utvecklar de 
förmågor som krävs för att leva ett gott liv. Samhället ansvarar för att stödja föräldraskapet 
och kan genom föräldraskapsstöd och tidiga samordnade insatser minska ojämlikhet. När 
det krävs kan samhället vända en ogynnsam utveckling tillsammans med familjen.  
 

Det finns ett ömsesidigt samband mellan hälsa och lärande. Utbildning skapar förutsätt-
ningar för ett ökat handlingsutrymme och lägger därmed en grund för en god hälsa. 
Utbildningsnivån är viktig som skyddsfaktor för att motverka framtida ohälsa. Den 
skapar även förutsättning för goda livsvillkor genom hela livet.  
 

Utbildning och möjlighet till framtida försörjning är en förutsättning för ett ökat 
handlingsutrymme, men samhället måste även vara jämställt. Kvinnor och män ska ha 
samma makt att forma samhället och sina egna liv. Kunskap och tillgång till 
grundläggande fakta om kvinnors och mäns situation är grundläggande för att kunna 
arbeta mot ett mer jämställt samhälle. Det är i det vardagliga arbetet som jämställdhet 
skapas eller ojämställdhet vidmakthålls. 
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Mål 
 

1. I Töreboda kommun är god hälsa en grundläggande förutsättning för människors 
möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling.  
 

Målet innebär att: Andelen invånare med bra självskattat hälsotillstånd ska öka, att 
medarbetare i Töreboda kommun har goda arbetsvillkor och trivs på sin 
arbetsplats samt att äldre personer ska kunna leva ett gott liv och vara oberoende av 
kommunalt stöd. 
 

2. I Töreboda kommun ska utbildningssystemet möta människors behov under hela 
livet – från förskola, grundskola, gymnasium och högre utbildning. Alla människors 
lika möjlighet till livslångt lärande gynnar deltagande i arbets- och samhällsliv.  
 

Målet innebär att: De elever som lämnar årskurs 9 ska vara behöriga till gymnasiet. 
 

Delmål 
 

Mål 1: Invånare med bra självskattat hälsotillstånd ska öka från 63 procent år 2020  
             till 85 procent år 2030.  
 

Mål 1: Medarbetare i Töreboda kommun har goda arbetsvillkor och trivs på sin 
             arbetsplats. Andelen medarbetare som kan rekommendera Töreboda kommun  
             som arbetsgivare ska öka från 78 procent år 2020 till 85 procent år 2025.  
 

Mål 1: Äldreomsorgen ska arbeta proaktivt för att stärka hälsan hos äldre personer så att de 
             kan leva ett gott liv och vara oberoende av kommunalt stöd. Andelen invånare över  
             65 år som har hemtjänst eller bor i särskilt boende bör inte överstiga 12 procent.  
 

Mål 2: Öka andelen elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram från 72,5 
             procent år  2020 till 90 procent år 2030.  
 

Nyckeltal mål 1 
 

- Självskattat hälsotillstånd 
Folkhälsomyndigheten - Statistik från Kolada 
 

- Öka andelen medarbetare som kan rekommendera Töreboda kommun som arbetsgivare.  
Töreboda kommuns medarbetarundersökning 
 

- Stärka hälsan hos äldre personer så att de kan leva ett gott liv och vara oberoende av 
kommunalt stöd.  
Andelen invånare över 65 år som har hemtjänst eller bor i särskilt boende 

 

Nyckeltal mål 2 
 

- Andelen elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram.  
Skolverket och SCB. 
 

Koppling till kommunfullmäktiges mål:      
 

Mål 5: I Töreboda kommun finns förutsättningar för såväl psykisk som fysiskt välbefinnande.   
             Kommunens verksamheter bidrar till medborgarnas oberoende och självständighet. 
 

Mål 3:Töreboda kommun är en attraktiv och framgångsrik arbetsgivare 
 
 
 
 
 



 

 
TÖREBODA KOMMUN 
 

Sida 8 av 12 
 

 
 

Mål 6: Töreboda är en företagsvänlig kommun, som uppmuntrar nytänkande och  
              entreprenörskap. Alla i arbetsför ålder ges förutsättningar till egenförsörjning. 

 

Koppling till Agenda 2030:  
 

Mål 3: God hälsa och välbefinnande. 
 

Mål 4: God utbildning för alla 
 

Mål 5: Jämställdhet  
 

Mål 10: Minskad ojämlikhet 

 
 

  Insatsområde ekologisk hållbarhet och hushållning med resurser 
 

 
Sveriges riksdag har fastställt miljömål för en hållbar samhällsutveckling och beslutat att 
Sveriges väg mot ekologisk hållbarhet ska vägledas av miljömålssystemet. Miljömåls-
systemet består av ett generationsmål, sexton miljökvalitetsmål och tjugofyra etappmål.  
 

Generationsmålet är ett inriktningsmål för miljöpolitik och miljöarbete på alla nivåer i 
samhället och syftar till att det ska finnas förutsättningarna för att lösa miljöproblemen 
inom en generation. Miljökvalitetsmålen beskriver det hållbara tillstånd i miljön som 
miljöarbetet ska leda till medan etappmålen brukar kallas för ”steg på vägen” för att nå 
generationsmålet och ett eller flera miljökvalitetsmål. Regeringen har även fastslagit att 
Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.  
 

Västra Götalands miljömål omfattar det nationella miljömålssystemet samt 34 regionala 
tilläggsmål. Tilläggsmålen lyfter fram särdrag och områden som kräver ytterligare 
insatser just i vår region. 
 

De tre mål, inklusive nyckeltal, som Töreboda kommun har fastställt inom detta 
insatsområde är i linje med de nationella och regionala målen. Målen följer även den 
utveckling som den kommunala koldioxidbudgeten kräver. Inriktning för de tre målen 
har fastställts med utgångspunkt i kommunfullmäktiges mål.  
 

Mål 
 

1. Töreboda kommun är en koldioxidneutral kommun och agerar för att motverka den 
globala uppvärmningen.  
 

Målet innebär att: Töreboda kommun ska minska utsläppen av växthusgaser kraftigt. 
 

2. Töreboda kommun agerar för att den biologiska mångfalden och natur- och 
kulturmiljön bevaras, främjas och nyttjas hållbart. 
 

Målet innebär att: Töreboda kommun tar hänsyn till bevarandet av den biologiska 
mångfalden och agerar därefter.  

 

3. Töreboda kommun hushållar med resurser och arbetar med cirkulära system.  
 

Målet innebär att: Töreboda kommun arbetar för att förebygga och minimera avfall.  
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Delmål 
 

Mål 1: Utsläppen av växthusgaser i Töreboda kommun ska minska med 80 procent till år  
             2030 från 1990 års nivå.  
 

Mål 1: År 2025 ska 80 procent av kommunens tjänstefordon vara fossilfria.  
 

Mål 1:  År 2025 ska klimatpåverkan från kommunal verksamhet ha minskat med 80  
              procent jämfört med 1990 års nivå. 
 

Mål 2: År 2030 ska ekosystemens påverkan beaktas i all kommunal fysisk planering 
 

Mål 2: År 2030 ska alla kommunala och större enskilda dricksvattentäkter i kommunen  
             ha inrättade vattenskyddsområden med aktuella skyddsföreskrifter.  
 

Mål 2: År 2025 ska förekomsten av främmande invasiva arter  i Töreboda ha minskat,  
             jämfört med tidigare undersökning från år 2021 (företrädesvis växter).  
 

Mål 3: År 2025 ska svinnmängd per serverad portion i kommunal verksamhet ha 
             minskat jämfört med 2021 års nivå.  
 

Mål 3: År 2025 ska andelen sorterat avfall ha dubblerats jämfört med 2021 års nivå.  
 

Mål 3: År 2030 ska den totala avfallsmängden i Töreboda kommun ha halverats jämfört  
             med 2021 års nivå.  

 

Nyckeltal mål 1 
 

- Utsläpp till luft av växthusgaser, Statistik från Kolada 
 

- Befolkning i kollektivtrafiknära lägen, Statistik från Kolada 
 

- Genomsnittlig körsträcka med personbil, mil/invånare, Statistik från Kolada 
 

- Miljöfordon i kommunorganisationen, andel procent, Statistik från Kolada 
 

- Miljöfordon, andel av totalt antal bilar i det geografiska området, procent, Statistik från 
Kolada 

 

Nyckeltal mål 2 
 

- Vattendrag med god ekologisk status, Statistik från Kolada 
 

- Skyddad natur, total andel, Statistik från Kolada 
 

- Andel kommunala och större enskilda dricksvattentäkter i kommunen med 
inrättade vattenskyddsområden. Statistik från tekniska verksamheten 
 

- Andel beslut där ekosystemens påverkan tagits i beaktande, Statistik från planenheten 
 

- Mängd invasiva arter (företrädesvis växter), Statistik från tekniska verksamheten 
 

Nyckeltal mål 3 
 

- Matsvinn i kommunens verksamheter, Statistik från kostverksamheten 
 

- Fördelning av avfallsmängder per fraktion i Töreboda kommun, Statistik från AÅS 
 

- Insamlat kommunalt avfall totalt, kg/invånare (justerat), Statistik från Kolada 
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Koppling till kommunfullmäktiges mål:      
 

Mål 9: Töreboda kommun driver aktivt omställningen mot ett koldioxidneutralt och 
ekologiskt hållbart samhälle. 
 
 

Koppling till Agenda 2030:  
 

Mål 11: Hållbara städer och samhällen 
 
 
 
 

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion 
 

Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna 
 

Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald 

 
 

  Insatsområde välfärd och egenförsörjning 
 
 

Ett jämlikt samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter och möjligheter 
oberoende av kön, etnicitet, religion, funktionsvariation, ålder eller ekonomisk och social 
status. Även om Sverige är ett av de mest jämlika länderna i världen, finns stora klyftor 
mellan individer och mellan olika grupper. Det handlar om strukturella förhållanden och 
skillnader i tillgång, förutsättningar, resurser samt möjligheter att delta och påverka 
samhällsutvecklingen. 

 

Kommunerna har genom sitt välfärdsuppdrag både goda möjligheter och ett brett ansvar 
för att motverka ojämlikhet mellan olika individer och mellan olika grupper i befolkningen. 

 

Allt för många ungdomar påbörjar sitt vuxenliv i långtidsarbetslöshet. Svårast att komma 
in på arbetsmarknaden har ungdomar utan fullföljd gymnasieutbildning, ungdomar som 
är utrikesfödda och kommit till Sverige under senare delen av tonåren samt ungdomar 
med psykiska funktionsnedsättningar. Utbildning och möjlighet till framtida försörjning 
är en förutsättning för ett ökat handlingsutrymme, men samhället måste även vara 
jämställt. Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Där 
är vi inte idag. Kunskap och tillgång till fakta om kvinnors och mäns situation är 
grundläggande förutsättningar för att kunna arbeta mot ett mer jämställt samhälle. Det 
är i det vardagliga arbetet som jämställdhet skapas eller ojämställdhet vidmakthålls. 
 

Vid en jämförelse med övriga Sverige har Töreboda kommun hög medelålder (44,9 år) samt 
låg löne- och utbildningsnivå. Vidare har ungdomsarbetslösheten varit hög över tid. Detta 
kan bland annat kopplas till att andelen elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram 
är låg. Andelen barn och unga som lever i ekonomiskt utsatta hushåll är betydligt högre än 
våra grannkommuner. 
 

Mål 
 

Töreboda kommun verkar för att minska inkomstskillnaderna och minska andelen som 
lever i relativ fattigdom.  
 

Målet innebär att: Kommunens invånare ska inte vara beroende av ekonomiskt stöd för sin 
försörjning – egenförsörjning ska öka. 
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Delmål 
 

Töreboda kommun vill öka egenförsötjningen från 70,9 procent år 2021 till 85 procent 
2030.  

 

Nyckeltal 
 

- Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel i procent, Statistik från Kolada. 
 

- Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, Statistik från Kolada. 
 

- Heltidsarbetande månadsavlönade, andel i procent, Statistik från Kolada. 
 

- Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel i procent, Statistik från Kolada. 
 

- Invånare i åldern 16-24 år som varken arbetar eller studerar, andel i procent,  
Statistik från Kolada. 

 

- Invånare i åldern 25-64 med eftergymnasial utbildning, andel i procent,  
Statistik från Kolada. 

 

- Bruttonationalprodukt kronor/invånare, Statistik från Kolada. 
 

- Långtidsarbetslöshet 25-64 år, årsmedelvärde, andel i procent av befolkningen. 
Statistik från Kolada 

 

Koppling till kommunfullmäktiges mål:      
 

Mål 6: Töreboda är en företagsvänlig kommun, som uppmuntrar nytänkande och   
             entreprenörskap. Alla i arbetsför ålder ges förutsättningar till egenförsörjning. 

 

Koppling till Agenda 2030:  
 

Mål 1: Ingen fattigdom 
 

Mål 2: Ingen hunger 
 

Mål 5: Jämställdhet 
 

Mål 10: Minskad ojämlikhet 

 
Uppföljning och Revidering 

 

Denna strategi ska peka ut färdriktningen för att bidra till att nå de globala målen i 
Agenda 2030 och förverkliga kommunens vision En framgångsrik och hållbar kommun i 
tillväxt år 2030. Strategin identifierar prioriterade insatsområden, mål  och delmål samt 
nyckeltal för uppföljning. Kommunens samtliga verksamheter ansvarar för att bidra till 
att uppfylla målen samt att identifiera och genomföra effektiva åtgärder med särskild 
prioritering på strategins insatsområden. För uppföljning används Stratsys för det 
strategiska, taktiska och operativa arbetet. Med systemstödet ska vi planera och följa upp 
de tre insatsområdena som anges i strategin. 
 

Strategin ska årligen, i mars månad, följas upp och redovisas för kommunstyrelsen. 
Uppföljningen ska vara baserad på en dialog med kommunens verksamheter, uppföljning 
av nyckeltalen samt en bedömning av måluppfyllelsen. En gång per mandatperiod ska en 
uppföljning av strategin redovisas för kommunfullmäktige. Redovisningen ska utgöra 
underlag för en eventuell revidering av strategin. 
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Kommunchefens ledningsgrupp har det övergripande ansvaret för att genomföra 
strategin. Ledningsgruppen ska regelbundet följa upp och diskutera resultat och 
eventuella åtgärder. Ledningsgruppen fungerar även som en plattform för det samlade 
hållbarhetsarbetet inom kommunens verksamheter. Ledningsgruppens uppdrag 
innefattar bland annat informationsutbyte, samverkan mellan verksamheter och spridning 
av goda exempel.  

 

Kommunikation 
 

Strategin för Agenda 2030 ska kommuniceras på ett strukturerat och effektivt sätt för att 
nå ut till definierade målgrupper genom de kanaler som är mest passande. Syftet med 
kommunikationen är att: 
 

- Informera och mobilisera medarbetarna att bli en del av arbetet med Agenda 2030. 
 

- Informera olika målgrupper om vad kommunen gör kopplat till de olika målen. 
 

- Inspirera näringslivet så de kan arbeta med de globala målen. 
 

Kommunikationskanaler  
 

- Töreboda kommuns hemsida, www.toreboda.se 
 

- Töreboda kommuns intranät  
 

- kraftsamlingsgruppens hemsida.  
Kraftsamlingsgruppen är lokala nätverk som kraftsamlar för att uppfylla Agenda 2030 
i allmänhet och klimatsmart omställning i synnerhet. 
 

- Företagarfrukost, näringslivet 
 

- Ledningsforum (samtliga chefer) 
 

- Verksamheternas ledningsgrupper 
 

- Arbetsplatsträffar, APT 
 

- Pressmeddelanden Antagande och uppföljning. 
 

- Sociala medier 
 

http://www.toreboda.se/

