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Vår vision:
TILLSAMMANS 

HÅLLBART   
NÄRA 

#viärtibro

Vi skapar tillsammans. 

Vi har en medskapandekultur 

och en samarbetsanda som 

sticker ut. Vi utvecklar 

Tibro tillsammans.

Nära livskvalitet. Hos oss är det nära till allt – till service och 

beslut, natur och fritidsanläggningar och utbildning och arbete. 

Tack vare det nära samhällets fördelar skapar vi livskvalitet 

nu och i framtiden. 

Hållbara val. Vi nyttjar 

våra gemensamma resurser 

och tar vara på de goda

förutsättningar som finns 

här för att bidra till ett mer

hållbart samhälle.



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.

Våra strategiska mål:

Självförsörjning och meningsfull vardag 

Livskraftig boendekommun

Kvalitativ välfärd



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.

Våra strategiska mål:

Självförsörjning och meningsfull vardag 

Livskraftig boendekommun

Kvalitativ välfärd



Våra strategiska mål:

Självförsörjning och meningsfull vardag 

Livskraftig boendekommun

Kvalitativ välfärd

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. 





Handlingsplan på verksamhetsnivå – Hur ska varje 
enhet bidra till måluppfyllelse?



● Hur ges politiken bästa 
förutsättningar för att 
fatta beslut?



Omvärldsanalys

SKR  Vägval för framtiden 4

1. Ökat behov av livslångt lärande

2. Användare driver teknisk utveckling

3. Nya livsmönster påverkar platsbundenheten

4. Hållbarhetsarbete ger konkurrensfördelar

5. Välfärdsbrottslighet slukar allt mer resurser

6. Ökad polarisering och utsatthet

7. Det lokala och regionala handlingsutrymmet utmanas

8. Tillitens betydelse uppmärksammas allt mer

9. Komplexa samhällsutmaningar kräver nya arbetssätt

10.Ökad medvetenhet om samhällets sårbarhet

Spana åter-

kommande! 

Spana brett!



Budgetupptakt 230124



Analys av strategiska mål

● Underlag som syftar till 
att stötta politiken i sina 
beslut.



Bokslutsdag

● Vad blev resultatet? 



Kontakta oss gärna


