
 

 

 

 

 

 
 
Mål 2021 – 2030 
Töreboda 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

  



Töreboda kommun, Mål 2019 2(6) 

Innehållsförteckning 
1.1 Invånare/Brukare ........................................................................................................ 3 

1.2 Medarbetare ............................................................................................................... 4 

1.3 Ekonomi ..................................................................................................................... 4 

1.4 Utveckling ................................................................................................................... 5 

 

  



Töreboda kommun, Mål 2019 3(6) 

1.1 Invånare/Brukare 

1.1.1 Trygg och säker kommun 

Beslutat KF-mål 

I Töreboda kommun kan man bo och verka i en trygg och säker miljö. 

Beslutat Nämnd/verksamhetsmål 
Målvärde 
2021 

Målvärde 
2030 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - trygghet, andel (%) 95% 96% 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trygghet, andel (%) 95% 100% 

Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan, andel (%) 95% 98% 

Förskoleverksamhet: Föräldrar upplever att sitt barn känner sig tryggt (%) 95% 100% 

Medborgarna i kommunen känner sig trygga. (index) 58 70 

Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, andel (%) 93% 95% 

Fritidshem: Föräldrar upplever att sitt barn känner sig tryggt (%) 95% 100% 

Brukarbedömning gruppbostad LSS - trygghet med personal, andel (%) 95% 98% 

Brukare inom personlig assistans känner sig trygga med sin insats, andel 
(%) 95% 98% 

Barn placerade i HVB och familjehem känner sig trygga, andel (%) 90%   98% 

1.1.2 Nöjd med kommunens insatser och service 

Beslutat KF-mål 

Medborgarna är nöjda med kommunens verksamhet och service 

Beslutat Nämnd/verksamhetsmål 
Målvärde 
2021 

Målvärde 
2030 

Elever som deltar i musik- eller kulturskola som andel av invånare 7-15 
år, (%) 35% 35% 

Invånare med hemtjänst är nöjda eller ganska nöjda med sin hemtjänst, 
andel (%) 95% 95% 

Brukarna på särskilt boende är nöjda med maten, andel (%) 85 % 90 % 

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet 
inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde dagar 30 dagar 30 dagar 

Boende är nöjda eller ganska nöjda med särskilt boende, andel (%) 95% 95% 

Väntetid i antal dagar från ansökan till beslut inom försörjningsstöd, 
medelvärde dagar 10 dagar 5 dagar 

Föräldrar i förskolan känner sig mycket nöjda eller ganska nöjda med 
verksamheten, andel (%) 90% 95% 

Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%) 70 dagar 75 dagar 

Elever i åk 5: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel 
(%) 90% 95% 

Elever i grundskolan är nöjda med skolmaten. 90% 95% 

Gästerna är nöjda med besöket i kommunens restauranger och café, andel 
(%) 95% 100% 
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Beslutat Nämnd/verksamhetsmål 
Målvärde 
2021 

Målvärde 
2030 

Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel 
(%) 90% 95% 

Nöjda biblioteksbesökare, andel (%) 85% 95% 

Förbättrad situation efter kontakt med socialtjänst, andel (%) 80% 90% 

Brukare inom socialpsykiatrin känner sig nöjda med daglig sysselsättning, 
andel (%) 90% 95% 

Brukare inom LSS känner sig nöjda med daglig verksamhet, andel (%) 90% 95% 

1.2 Medarbetare 

1.2.1 Attraktiv arbetsgivare 

Beslutat KF-mål 

Töreboda kommun är en attraktiv och framgångsrik arbetsgivare 

Beslutat Nämnd/verksamhetsmål 
Målvärde 
2021 

Målvärde 
2030 

Medarbetarna känner till kommunens övergripande värdegrund. 
Indexvärde. 85 85 

Andel legitimerade lärare som undervisar i varje enskilt ämne, andel (%) 90% 90% 

Medarbetare har en god hälsa och en låg sjukfrånvaro, andel (%) 5% 4% 

Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Ledarskapsindex 85 85 

Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Styrningsindex 85 85 

Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Motivationsindex 85 85 

Andelen legitimerade förskollärare inom förskolan, andel (%) 66% 75% 

Andelen pedagogiskt utbildad personal inom fritidshem, andel (%) 50% 75% 

1.3 Ekonomi 

1.3.1 Stabil ekonomi med budget i balans 

Beslutat KF-mål 

Kommunen har en stabil ekonomi med budget i balans 

Beslutat Nämnd/verksamhetsmål 
Målvärde 
2021 

Målvärde 
2030 

Andel budgetansvariga med budget i balans 75% 75% 

Årets resultat uppgår i genomsnitt under senaste treårsperioden, (%) 2% 2% 

Reinvesteringar/avskrivningar och årets resultat finansieras med egna 
medel. 100% 100% 
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1.3.2 Oberoende och självständighet 

Beslutat KF-mål 

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

Beslutat Nämnd/verksamhetsmål 
Målvärde 
2021 

Målvärde 
2030 

Andel personer som upplever bra självskattat hälsotillstånd ska vara större 
än 74% 74% 80% 

Andel personer som upplever psykiskt välbefinnande 84% 90% 

Andelen invånare med fetma minskar med och skall vara mindre än 18%. 18% 15% 

Andelen inskrivna på AMU som går vidare till arbete eller utbildning är 
mer än 60%. 50% 50% 

Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, hemkommun, 
andel (%) 85% 85% 

Elever når godkända betyg för gymnasiebehörighet. Resultatet på 
nationella prov i åk 3, andel % 80% 90% 

Användandet av narkotika minskar. Andel ungdomar som någon gång 
provat. 4% 0% 

Resultaten på nationella prov i åk 6 förbättras. Mål 70%. 85% 90% 

Användandet av alkohol minskar. Andel ungdomar med frekventa 
alkoholvanor 12% 0% 

Nyanlända som befinner sig i arbetsför ålder ska efter etableringsperioden 
och gemensamma insatser från Töreboda kommun och 
samverkanspartner ha egen försörjning. Mål 70%. 

50% 95% 

Andelen behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet ökar. 
Mål 86%. 80% 90% 

Andelen invånare 65 år och äldre som har hemtjänst eller bor i särskilt 
boende är lägre än 12 % 12% 10% 

Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat 
försörjningsstöd, andel (%) 80% 85% 

Andel hushåll som uppbär försörjningsstöd minskar, andel (%) 8% 5% 

Andelen barn som berörs när föräldrar genomför den generella 
föräldrautbildningen ABC som Töreboda erbjuder, andel (%) 8% 15% 

1.4 Utveckling 

1.4.1 Företagsvänlig kommun. Ge alla förutsättningar till egenförsörjning. 

Beslutat KF-mål 

Töreboda är en företagsvänlig kommun och alla i arbetsför ålder ges förutsättningar till 
egenförsörjning. 

Beslutat Nämnd/verksamhetsmål 
Målvärde 
2021 

Målvärde 
2030 

Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning. Mål 27%. 27% 30% 

Invånarna bedömer att det finns bra möjligheter att få arbete inom rimligt 
avstånd. Mer än indexvärde 60. 50 60 
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Beslutat Nämnd/verksamhetsmål 
Målvärde 
2021 

Målvärde 
2030 

Antalet nystartade företag ökar till minst 4,5 företag/1000 invånare 4,5 4,5 

Totala rankingen i Svenskt näringslivs företagsklimat bland de 75 högst 
rankade kommunerna i landet. 75 50 

Antalet privata arbetstillfällen i företagen i kommunen skall bibehållas till 
minst 1700 st. 1 750 1 800 

Antalet privata arbetsställen i kommunen skall bibehållas till minst 1300 st 
i kommunen. 1 300 1 300 

1.4.2 Trivsamt boende 

Beslutat KF-mål 

Töreboda kommun erbjuder trivsamt boende för alla generationer i attraktiva miljöer 

Beslutat Nämnd/verksamhetsmål 
Målvärde 
2021 

Målvärde 
2030 

Kommunen ska aktivt verka för att fler bostäder uppförs, gärna av fler 
byggherrar, antal per år i genomsnitt 25 st 25 st 

Töreboda kommuns invånare upplever att det finns möjligheter att hitta 
ett bra boende (andel %). 80% 90% 

1.4.3 Koldioxidneutralt och ekologiskt hållbart samhälle 

Beslutat KF-mål 

Töreboda kommun driver aktivt omställningen mot ett koldioxidneutralt och ekologiskt hållbart 
samhälle 

Beslutat Nämnd/verksamhetsmål Målvärde Målvärde 
2030 

Kommunalt använda personbilar drivs med förnybara bränslen. 10% 100% 

Kommunens egna lokaler värms upp med hjälp av fossilfria bränslen 100% 100% 

Den el som används i kommunen är förnybar och lokalt producerad. 50% 100% 

Kommunens verksamheter sorterar sitt avfall och arbetar för att minska 
andelen avfall. 75% 100% 

1.4.4 Turism- och besöksnäring 

Beslutat KF-mål 

Vi ser turism- och besöksnäringen som en tillväxtfaktor med ökad omsättning 

Beslutat Nämnd/verksamhetsmål Målvärde Målvärde 
2030 

Besökare/gäster är mycket nöjda med sitt besök i Töreboda kommun 
(andel %). 75% 85% 

Antal sysselsatta i turismberoende branscher ökar. 120 st 185st 
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